


         

    

1. ‘ஹ ோலோ ம ோ ல்லோ’ என்பது பின்வரும் எந்த  ோநிலத்தில் / 

யூனியன் பிரஹதசத்தில் ம ோண்டோடப்படுகிற விழோவோகும்? 

அ) மகாராஷ்டிரா 

ஆ) பஞ்சாப்  

இ) மத்திய பிரதேசம் 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ ‘த ாலா மமா ல்லா’ என்பது பஞ்சாபின் ஆனந்த்பூர் சாகிப்பில் ஆண் 

-டுதோறும் சீக்கிய சமூகத்தேச்சார்ந்ேவர்கள் மகாண்டாடும் பண்டிதக 

ஆகும். இந்ே விழா, மபாதுவாக சந்திர மாேத்தின் இரண்டாவது நாளில் 

மகாண்டாடப்படுகிறது. இது த ாலி பண்டிதகதயத் மோடர்ந்து மகா 

-ண்டாடப்படுகிறது. நடப்பாண்டு, மார்ச்.10 அன்று இவ்விழா மகாண்டாட 

-ப்பட்டது. இந்ே விழா ேற்காப்பு துணிச்சதல மகாண்டாடுகிறது. 

 

2. ‘உல  வளர்ச்சி அறிக்க ’ 2021’இன்  ருப்மபோருள் என்ன? 

அ) Data for better lives  

ஆ) Data for better economy 

இ) Data for better administration 

ஈ) Data for better world 

✓ உலக வளர்ச்சி அறிக்தக - 2021 ஆனது ‘சிறந்ே வாழ்க்தகக்கான ேரவு’ 

என்ற கருப்மபாருளுடன் மவளியிடப்பட்டுள்ளது. இது வளர்ச்சிக்கான ேர 

-வுகளின் பங்தக மட்டுதம தமயமாகக்மகாண்ட முேல் உலக வளர்ச்சி 

அறிக்தகயாகும். COVID மகாள்தளதநாயானது உலகளாவிய ேரவில் 

ஏற்றத்ோழ்வுகதள இன்னும் அதிகமாக்கியுள்ளோல், ஏதழமக்களுக்கு 

சமமான அணுகதல உறுதி மசய்வது குறித்து இவ்வறிக்தக தபசுகிறது. 

 

3.BRICS அமைப்பின் நடப்போண்டிற் ோன (2021) தகலவரோ  மபோறு 

-ப்ஹபற்றுள்ள நோடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) இந்தியா  

இ) இரஷ்யா 

ஈ) மேன்னாப்பிரிக்கா 

✓ 2021ஆம் ஆண்டுக்கு, BRICS அதமப்பின் ேதலவர் பேவி இந்தியாவுக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று நாள் கூட்டத்தின் மோடக்கத்துடன் இந்தியா 

ேனது ேதலவர் பேவிதயத் மோடங்கியுள்ளது. இந்ேக் கூட்டத்திற்கு 

மவளியுறவு அதமச்சகத்தின் மசயலாளர் ேதலதமோங்கினார். இந்ேச் 

சந்திப்பின்தபாது, இந்தியா, நடப்பாண்டிற்கான அேன் கருப்மபாருள்கள் 

மற்றும் முன்னுரிதமகதள உறுப்புநாடுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது. 

 

4. ‘ஹ ஹலோ இந்தியோ திட்ட ோனது’ பின்வரும் எந்நிதியோண்டுவகர 

நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளது? 

அ) 2022-23 

ஆ) 2023-24 

இ) 2024-25 

ஈ) 2025-26  

✓ ‘தகதலா இந்தியா திட்ட’மானது 2021-22 முேல் 2025-26 வதர 

நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளோக மத்திய விதளயாட்டு அதமச்சர் கிரண் ரிஜிஜு 

மாநிலங்களதவயில் அறிவித்ோர். புதிய ‘தகதலா இந்தியா’ திட்டத்தேச் 

மசயல்படுத்ே ̀ 8750 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்ே ேரவு 

விதளயாட்டு அதமச்சகத்ோல் நிதியதமச்சகத்திற்கும் வழங்கப்பட்டுள் 

-ளது. தகதலா இந்தியா திட்டத்தின்கீழ், 2021-22’க்கான பட்மஜட்டில் 

`657.71 தகாடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. அண்க ய SBI அறிக்க யின்படி, இந்தியோவில், இரண்டோவது 

COVID அகல, எத்தகன நோட் ள் வகர நீடிக் க்கூடும்? 

அ) 50 

ஆ) 100  

இ) 200 

ஈ) 300 

✓ இந்தியாவில் இரண்டாவது COVID-19 அதலயின் காலம் 100 நாட்கள் 

வதர நீடிக்கும் என்று பாரே வங்கியின் ஆராய்ச்சிக்குழுவின் அறிக்தக 

அடிக்தகாடிட்டுக்காட்டுகிறது. இந்ே அறிக்தகதய வங்கியின் ேதலதம 

மபாருளாோர ஆதலாசகர் மசளமியா காந்தி தகாஷ் எழுதியுள்ளார்.  

✓ உள்ளூரளவிலான மபாது முடக்கங்கள் அல்லது கட்டுப்பாடுகள் மோற்று 

தநாய் பரவதலக் கட்டுப்படுத்ேவில்தல என்றும் அந்ே அறிக்தக கூறியு 

-ள்ளது. மகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப் தபான்ற மாநிலங்களில் இது கண்கூடாக 

காணப்பட்டது. எனதவ, மபாதுமுடக்கங்கள் பயனற்றது என்றும் ேடுப்பூசி 

மட்டுதம இேற்கான ஒதர தீர்வு என்று அவ்வறிக்தக அறிவுறுத்துகிறது. 

 

6.அண்க ய ஆய்வின்படி, இந்தியோவில் ஏற்படும் மவப்ப அகல ள், 

எந்தப் பகுதியின் மவப்ப ய ோதலோல் ஏற்படுகின்றன? 

அ) ஆர்க்டிக் பிராந்தியம்  

ஆ) அண்டார்டிகா பிராந்தியம் 

இ) பசிபிக் மபருங்கடல் 

ஈ) இந்திய மபருங்கடல் 

✓ இந்தியா மற்றும் பிதரசில் ஆராய்ச்சியாளர்களின் ஓர் அண்தமய ஆய்வு 

“Large-scale connection to Deadly Indian Heatwaves” என்ற ேதலப்பில் 

மவளியிடப்பட்டது. இந்ே ஆய்வின்படி, ஏப்ரல் மற்றும் தம மாே தகாதட 

காலங்களில் இந்தியாவில் வீசும் மவப்ப அதலகள், ஆர்க்டிக் பிராந்தியத் 

-தின் குறிப்பிடத்ேக்க மவப்பமயமாேலால் ஏற்படுகின்றன. 

✓ “Quasi-Resonant Amplification” எனப்படும் ஒரு முதறதமயால் இந்திய 

மவப்ப அதலகள் ஏற்படுகின்றன என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். 

 

7. ஹதசிய  ல்விக்ம ோள்க  – 2020’இன் அடிப்பகடயில், பிரிட்டிஷ் 

 வுன்சிலோல் புதிய  திப்பீட்டு  ட்டக ப்பு உருவோக் ப்பட்டுள்ளதோ  

அறிவித்த இந்திய அக ப்பு எது? 

அ) AICTE 

ஆ) UGC 

இ) CBSE  

ஈ) NAAC 

✓ மத்திய இதடநிதலக்கல்வி வாரியம் (CBSE) தேசிய கல்விக்மகாள்தக 

-2020’இன் அடிப்பதடயில் 6-10 வகுப்புகளுக்கான திறன் அடிப்பதடயி 

-லான மதிப்பீட்டு கட்டதமப்தப அறிவித்ேது. இம்மதிப்பீடு முக்கியமாக 

மூன்று பாடங்கதள (ஆங்கிலம் (வாசிப்பு), அறிவியல் மற்றும் கணிேம்) 

உள்ளடக்கிய மாணவர்களின் ஒட்டுமமாத்ே கற்றல் விதளவுகதள 

தமம்படுத்துவதே தநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

✓ பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலானது UK அறிவு கூட்டாளரான AlphaPlus உடன் 

இதணந்து இந்ேக் கட்டதமப்தப வடிவதமத்து உருவாக்கியுள்ளது. 

 

8.எந்த நோட்டின் நோடோளு ன்றம் தனது தற்ஹபோகதய அதிபகர 

2024ஆம் ஆண்டு முதல் ஹ லும் இரு பதவிக் ோலத்துக்கு ஹபோட்டியிட 

உதவும்  ஹசோதோகவ நிகறஹவற்றியுள்ளது? 

அ) சீனா 

ஆ) ரஷியா  

இ) அமமரிக்கா 

ஈ) கனடா 

✓ ரஷ்யாவின் கீழவையான டுமா, சமீபத்தில் ஒரு மதசாோவுக்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது. ரஷியாவின் ேற்தபாதேய அதிபர் விளாடிமிர் புதிதன 

2024ஆம் ஆண்டு முேல் மோடங்கி தமலும் இரண்டு பேவிகாலத்துக்கு 

தபாட்டியிட வழிவதக மசய்யும் மதசாோோன் அது. 2020 ஜூதல மாேம், 

நாடு ேழுவிய வாக்மகடுப்பில் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட அரசியலதமப்பு திரு 

-த்ேங்கதளத் மோடர்ந்து தேர்ேல்கள் குறித்ே வதரவு சட்டம் அங்கீகரிக் 

-கப்பட்டது. இம்மதசாோ, 2036ஆம் ஆண்டுவதர புதினுக்கு பேவிகதள 

வகிப்பேற்கான வாய்ப்தப வழங்குகிறது. 

 

9. இந்தியோகவத்தவிர  ருச்சிகதவு ள் நேர்ந்தால் விடுப்பளிக்கும் 

சட்டத்கத நிகறஹவற்றிய ஹவறு நோடு எது? 

அ) சுவிச்சர்லாந்து  ஆ) நார்தவ 

இ) நியூசிலாந்து   ஈ) மஜர்மனி 
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✓ கருச்சிதேவு அல்லது குழந்தே பிறப்தபத் மோடர்ந்து ோய்மார்களுக்கும் 

அவர்களுடனிருப்பவர்களுக்கும் சம்பளத்துடன்கூடிய விடுப்புக்கான உ 

-ரிதமதய வழங்கும் சட்டத்தே நியூசிலாந்து நாடாளுமன்றம் சமீபத்தில் 

நிதறதவற்றியது. இந்தியாவுக்குப்பிறகு, இதுதபான்றமோரு சட்டத்தே 

இயற்றிய உலகின் இரண்டாவது நாடாக நியூசிலாந்து மாறிவிட்டது.  

✓ நியூசிலாந்தில் உள்ள மபண்களுள் நான்கில் ஒருவர் கருச்சிதேவுக்கு 

ஆளாகின்றனர். ஒருதவதள குழந்தே இறந்து பிறந்ோல், இந்ேச் சட்டம் 

ஊழியர்களுக்கு மூன்று நாட்கள் வதர விடுப்பு அளிக்கும். 

 

10. ஐநோ அக தி  ோக்கும் பகடயினருக்கு கிட்டத்தட்ட 2 இலட்சம் 

அளவிலோன COVID தடுப்பூசி கள பரிசோ  வழங் வுள்ள நோடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ரஷியா 

இ) இந்தியா  

ஈ) இங்கிலாந்து 

✓ ஐநா அதமதிகாக்கும் பதடயினருக்கு பரிசாக இந்தியா 200000 தடாஸ் 

COVID-19 ேடுப்பூசிகதள ைழங்குைதாக அறிவித்துள்ளது. இது மார்ச் 27 

அன்று அனுப்பப்பட்டு அதமதி காக்கும் பணிக்கு விநிதயாகிக்கப்படும்.  

✓ இேன்மூலம், உலமகங்முள்ள 12 அதமதி காக்கும் நடவடிக்தககளில் 

பணியாற்றும் 85,782 ஐநா அதமதி காக்கும் பதடயினருக்கு COVID-

19 ேடுப்பூசிகதள வழங்க முடியும். 

 


1. ேமிழ்நாட்டின் முேல் அதிநவீன 3 மடஸ்லா MRI கருவி: ராமச்சந்திராவில் 

அறிமுகம் 

உலகத்தின் அதிநவீன 96 தசனல், 3 மடஸ்லா MRI கருவிதய ஸ்ரீ ராமச்ச 

-ந்திரா மருத்துவ தமயத்தில் அேன் தமலாண் இயக்குநர் V R மவங்கடாச 

-லம் இயக்கிதவத்ோர். இதுகுறித்து ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா உயர்கல்வி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி நிறுவன கதிரியக்கவியல் துதறத்ேதலவர் மருத்துவர் மவங்க 

-டசாய் கூறியோவது: இந்ே GE சிக்னா ஸ்தகனர் உயர்ேர நிழற்படங்களி 

-ல் மிகத்துல்லியமான உடல்கூறு மாறுேல்கதளயும் மிகத்மேளிவாக 

அளித்து, சிறந்ே சிகிச்தச அளிக்க உேவும். 

இதில் அகலமான நுதழவு வாயில் இருப்போல் பருமனானவர்கள்கூட 

மநரிசல்நிதல உணராமல், பேற்றம், சத்ேமில்லாமல் 50 சேவீே தவகத்தில் 

ஸ்தகதன முடிக்கலாம். மிக நுண்படப்பிடிப்புத்ேன்தமகள் மகாண்ட இந்ே 

ஸ்தகனர், வலிப்பு தநாய், குழந்தேகளுக்கான மூதள ஸ்தகன், நரம்புகள் 

மற்றும் தேதவக்தகற்ப ஸ்தகன்கதள அதிநவீன ேரத்தில் மகாடுக்கிறது.  

கட்டிகள், ேதச, எலும்பு, கர்ப்பத்தில் உள்ள குழந்தே, மார்பக புற்றுதநாய், 

இரத்ேக்குழாய் சார்ந்ே தநாய்கள் ஆகியவற்தற ஆழ்ந்து ஆராய இந்ே 

ஸ்தகனர் உேவி மசய்யும். 

 

2. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப்பின் ேதடநீக்கம்; இந்தியாவில் இருந்து 

பாகிஸ்ோன் பருத்தி, சர்க்கதர இறக்குமதி 

ஜம்மு காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்ேஸ்தே மத்திய அரசு நீக்கியோல் எரிச்சல் 

அதடந்ே பாகிஸ்ோன், இந்தியா உடனான தூேரக உறதவ முறித்து 

மகாண்டது. இந்தியா, பாகிஸ்ோன் வர்த்ேகம், தபாக்குவரத்து முற்றிலுமாக 

நிறுத்ேப்பட்டது. இந்நிதலயில், பாகிஸ்ோனின் மபாருளாோர ஒத்துதழப்பு 

குழு கூட்டம் இஸ்லாமாபாத்தில் நடந்ேது. இதுகுறித்து நிதி அதமச்சர் 

 மாத் அசார் கூறுதகயில், “இந்ேக் கூட்டத்தில் இந்தியாவில் இருந்து 

இறக்குமதி மசய்வேற்கான 2 ஆண்டு கால ேதட விலக்கி மகாள்ளப்பட்டது.  

இந்தியாவில் இருந்து 5 லட்சம் டன் சர்க்கதர இறக்குமதி மசய்ய அனுமதி 

வழங்கப்பட்டது. இேன்மூலம், இந்தியா-பாகிஸ்ோன் இதடயிலான வர்த்ே 

-கம் மீண்டும் மோடரவுள்ளது. பாகிஸ்ோனின் சிறு, குறு, நடுத்ேர மோழில் 

துதறயினர் பாதிக்கப்பட்டோல், பருத்தி இறக்குமதிக்கு ேதட விதிக்கப்பட்ட 

-து. ேற்தபாது, நடப்பாண்டு ஜூன் மாேம் முேல் இந்தியாவில் இருந்து 

பருத்தி இறக்குமதி மசய்ய ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார். 

 

3. இந்தியா- ேஜிகிஸ்ோன் இதடயிலான மபாருளாோர ஒத்துதழப்பு 

தமலும் வலுப்படும் 

இந்தியா-ேஜிகிஸ்ோன் நாடுகளிதடதய மபாருளாோர ஒத்துதழப்பு 

தமலும் வலுப்படவுள்ளோக மத்திய மவளியுறவுத்துதற அதமச்சர் மஜய்சங் 

-கர் மேரிவித்ோர். ேஜிகிஸ்ோன் ேதலநகர் துஷான்தபயில் நதடமபற்ற 

ஆப்கானிஸ்ோன் மோடர்பான மத்திய ஆசிய நாடுகளின் மவளியுறவு 

அதமச்சர்களின் 9ஆவது மாநாட்டில் அதமச்சர் மஜய்சங்கர் கலந்து மகா 

-ண்டார். அப்தபாது, ேஜிகிஸ்ோன் நாட்டின் மவளியுறவுத் துதற அதமச்சர் 

சிதராஜிதின் முஹ்ரிதீனுடன் நடத்திய தபச்சுவார்த்தேக்குப் பின் அவர் 

இதே மேரிவித்ோர். இதுகுறித்து அவர் மவளியிட்ட மசய்தி அறிக்தகயில் 

மேரிவித்திருப்போவது: 

பள்ளிகளில் ேகவல் மோழில்நுட்ப உபகரணங்கள், உணவு பேப்படுத்தும் 

மோழிற்சாதல, மபாறியியல் பட்டதற, மருந்து உற்பத்தி ஆதலகள், ேகவல் 

மோழில்நுட்ப தமயங்கள், புனர்வாழ்வு தமயங்கள், வர்தசாப்-1 நீர்மின் 

நிதலயத்தின் நவீனமயமாக்கல் உள்ளிட்ட பல திட்டங்கதள, 

ேஜிகிஸ்ோனில் பல்லாண்டுகளாக மவற்றிகரமாகச் மசயல்படுத்தியுள்தளா 

-ம். அடுத்ே ஆண்டு நிதறவதடய உள்ள துஷான்தப-தசார்டட் மநடுஞ்சா 

-தலயின் 8 வழிச்சாதலப் பணிகளில் இந்தியா ஈடுபட்டுள்ளது. இந்ேப் 

பணிகள் நிதறவதடயும்பட்சத்தில் துஷான்தப நகரின் தபாக்குவரத்து 

மநருக்கடி குதறயும். இதேதபால இந்தியாவின் கடனுேவி திட்டங்களின் 

மூலம், ேஜிகிஸ்ோனில் சமூக தமம்பாட்டு மானியத் திட்டங்கதளயும், 

எரிசக்தி மற்றும் தபாக்குவரத்து துதறகளின் திட்டப்பணிகதளயும் 

இந்தியா தமற்மகாண்டுவருகிறது. 

இந்தோ-ோஜிக் நட்பு மருத்துவமதன இருநாடுகளிதடயிலான ஒத்துதழ 

-ப்பின் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. ேற்தபாதேய ஐநா 

பாதுகாப்புக்குழுவின் நிரந்ேரமற்ற உறுப்பினர் தசர்க்தகயின்தபாது, ேஜிகி 

-ஸ்ோனுக்கு முன்னுரிதம அளிப்தபாம்” என்றார் மஜய்சங்கர். 

 

4. தகாவிஷீல்ட் ேடுப்பூசி தசமித்து தவக்கும் காலம் 9 மாேங்களாக 

நீட்டிப்பு: டிசிஜிஐ அனுமதி 

இந்தியாவில் ேயாரிக்கப்படும் ‘தகாவிஷீல்ட்’ கதரானா ேடுப்பூசிதய 

தசமித்து தவக்கும் காலத்தே 6 மாேங்களிலிருந்து 9 மாேங்களாக 

நீட்டித்து இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாடு ஆதணயம் (டிசிஜிஐ) 

அனுமதித்துள்ளது. இந்தியாவில் இந்ேத் ேடுப்பூசிதய ேயாரித்து 

விநிதயாகம் மசய்து வரும் புதனயில் உள்ள சீரம் நிறுவனத்துக்கு கடிேம் 

மூலம் இேற்கான அனுமதிதய இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு ஆதணயர் 

வி ஜி தசாமானி அளித்துள்ளார். அந்ேக்கடிேத்தில் மேரிவிக்கபப்பட்டிருப்பது:  

தகாவிஷீல்ட் ேடுப்பூசிதய மபயர் ஒட்டப்படாே 5 மில்லி லிட்டர் உள்ளிட்ட 

பல்தவறு அளவிலான கண்ணாடி குப்பிகளில் அதடத்து, 9 மாேங்கள் 

வதர தசமித்து தவக்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு கூடுேல் 

காலம் தசமித்துதவக்கப்படும் ேடுப்பூசிகள் குறித்ே விவரங்கதள பிரிவு 

வாரியாக டிசிஜிஐ அலுவலகத்துக்கும், ஹிமாச்சல பிரதேசம் கமசளலியில் 

உள்ள மத்திய மருந்துகள் ஆய்வகத்துக்கும் அனுப்பி தவக்கதவண்டும் 

எனத் மேரிவித்துள்ளார். 

முன்னோக, ‘தகாவிஷீல்ட்’ ேடுப்பூசிதய இரண்டாம் ேவதணயாக 

மசலுத்திக்மகாள்ளும் இதடமவளிதய முேல் ேவதண மசலுத்தியதில் 

இருந்து 4 முேல் 6 வாரங்கள் என்பதே 6 முேல் 8 வாரங்களாக அதிகரிக்க 

மாநில அரசுகதள மத்திய சுகாோரத்துதற அண்தமயில் தகட்டுக்மகாண் 

-டது. கூடுேல் பலன் கிதடக்கும் என்ற அடிப்பதடயில் இந்ேப் பரிந்துதர 

மசய்யப்படுவோக மத்திய சுகாோரத்துதற சார்பில் மேரிவிக்கப்பட்டது. 

அேன் மோடர்ச்சியாக, ேடுப்பூசிதய தசமித்து தவப்பேற்கான காலத்தே 6 

மாேங்கள் என்ற அளவிலிருந்து 9 மாேங்களாக உயர்த்தி DCGI இப்தபாது 

அனுமதி அளித்திருக்கிறது. 

 

5. மத்திய அரசின் அவசர காலகடனுேவித் திட்டம் ஜூன் வதர நீட்டிப்பு 

மத்திய அரசின் அவசர காலக் கடனுேவித் திட்டம் வரும் ஜூன் மாேம் 

வதர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து நிதியதமச்சகம் புேன்கிழதம 

மவளியிட்ட அறிக்தகயில் கூறப்பட்டிருப்போவது: கதரானா மோற்றுப் 

பரவலால் முடங்கிய மோழில் துதறதய மீட்பேற்காக, ̀ 3 லட்சம் தகாடியில் 

அவசரகாலக் கடனுேவித் திட்டத்தே மத்திய அரசு கடந்ே ஆண்டு பிப்ரவரி 

29 அன்று அறிவித்ேது. இந்ேக் கடனுேவி திட்டம், பின்னர் கடந்ே ஆண்டு 

நவம்பர் 30 வதரயிலும், அதேத்மோடர்ந்து நிகழாண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதி 

வதரயிலும் நீட்டிக்கப்பட்டது. ேற்தபாது இந்ேத் திட்டம், வரும் ஜூன் 30ஆம் 

தேதி வதர நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தமலும், இந்ேத் திட்டத்தின்கீழ் கடனுேவி மபறும் துதறகளில் சுற்றுலா, 

உணவகம், பயண ஏற்பாடு ஆகிய துதறகளும் தசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

 



         

    

அதுமட்டுமன்றி, கடதனத் திருப்பிச் மசலுத்தும் காலமானது 2 ஆண்டுகள் 

சலுதகக்காலம் உள்பட 6 ஆண்டுகளாகவும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ேகுதியான மோழில் நிறுவனங்களுக்கு வங்கிகள்மூலம் கடனுேவி 

அளிப்பது, மபாருளாோரத்தே வலுப்படுத்ேவும், புதிய தவதலவாய்ப்புகதள 

உருவாக்குவேற்கு உகந்ே சூழல்கதள உருவாக்கவும் உேவிகரமாக 

இருக்கும். இத்திட்டத்தின்கீழ் கடனுேவி அளிக்கும் வங்கிகளுக்கு ஊக்கத் 

மோதக அளிக்கப்படும் என்று அந்ே அறிக்தகயில் மேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. இந்தியாவின் மபாருளாோர வளர்ச்சி நடப்பு நிதியாண்டில் 7.5%-

12.5% ஆக இருக்கும் 

இந்தியாவின் மபாருளாோர வளர்ச்சி 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் 7.5 

சேவீேம் முேல் 12.5 சேவீேமாக இருக்கும் என்று உலக வங்கி 

கணித்துள்ளது. உலக வங்கி-பன்னாட்டு நிதியம் இதடதயயான 

வருடாந்திரக் கூட்டம் விதரவில் நதடமபறவுள்ளது. அதே முன்னிட்டு, 

‘மேற்காசியாவின் மபாருளாோர நிதல’ என்ற அறிக்தகதய உலக வங்கி 

மவளியிட்டுள்ளது. அதில் கூறப்பட்டுள்ளோவது: 

இந்தியாவில் கதரானா தநாய்த்மோற்று பரவத்மோடங்கும் முன்தப மமாத்ே 

உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) மதிப்பு வீழ்ச்சி காணத் மோடங்கியது. கடந்ே 

2016-17ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் GDP வளர்ச்சி 8.3 சேவீேமாக 

இருந்ேது. அது 2019-20-ஆம் நிதியாண்டில் 4 சேவீேமாகக் குதறந்ேது. 

மக்களின் நுகர்வு குதறந்ேது, வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களின் வீழ்ச்சி, 

முேலீடுகள் குதறந்ேது உள்ளிட்டதவ நாட்டின் வளர்ச்சி வீழ்ச்சியதடந்ே 

-ேற்கான முக்கிய காரணங்கள் ஆகும். கதரானா தநாய்த்மோற்றுப் பரவல் 

காரணமாக மபாருளாோர வளர்ச்சி தமலும் வீழ்ச்சி கண்டது. 

அதிலிருந்து இந்தியாவின் மபாருளாோரம் தவகமாக மீண்டு வருகிறது. 

எனினும், மபாருளாோரம் முழுதமயாக இன்னும் மீளவில்தல. கடந்ே 

ஆண்டில் நாட்டின் மபாருளாோரம் கடும் வீழ்ச்சிதயச் சந்தித்ேது. 

அந்நிதலயுடன் ஒப்பிடுதகயில் ேற்தபாதேய வளர்ச்சி ஆச்சரியமளிக்கிற 

-து. 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் மபாருளாோர வளர்ச்சி 7.5 

சேவீேம் முேல் 12.5 சேவீேமாக இருக்கும். கதரானா ேடுப்பூசி திட்டம் 

மசயல்படுத்ேப்படும் விேம், சர்வதேச நாடுகளின் மபாருளாோர வளர்ச்சி, 

மபாதுமுடக்கக் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்டவற்தறப் மபாருத்து இந்தியாவின் 

மபாருளாோர வளர்ச்சி மாறுபடும். 

நாட்டின் மபாருளாோர நடவடிக்தககள் இயல்புநிதலக்குத் திரும்பி 

வருகின்றன. மபாருளாோரத்தின் நடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குதற இரு 

நிதியாண்டுகளுக்கு சுமார் 1% வீழ்ச்சிகாணும் எனக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2021-22ஆம் நிதியாண்டில் இந்திய அரசின் நிதிப்பற்றாக்குதற மமாத்ே 

உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பில் 10 சேவீேத்துக்கு அதிகமாகதவ இருக்கும்.  

அரசின் கடன் 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் GDP மதிப்பில் 90 சேவீேமாக 

இருக்கும். 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் கடன் மதிப்பு குதறயத் மோடங்கு 

-ம். அதே காலகட்டத்தில் நாட்டிலுள்ள ஏதழ மக்கள் விகிேம், கதரானா 

மோற்று பரவலுக்கு முந்தேய நிதலதய அதடயும் என்று அந்ே 

அறிக்தகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

7. 4 ஆண்டுகளில் மின்னணு பணப் பரிமாற்றம் 71% அதிகரிக்கும்! 

இந்தியாவில் வரும் 2025-ஆம் ஆண்டில் மின்னணு முதறயில் 

(டிஜிட்டல்) பணப்பரிமாற்றம் நிகழுவது 71.7 சேவீேமாக அதிகரிக்கும் என்று 

ACI தவல்ட்தவட் நிறுவனம் மேரிவித்துள்ளது. இேன்மூலம் இந்தியாவில் 

மராக்கமாக பணத்தேக் தகயாளுவது குதறந்து பற்று, கடன் அட்தடகள், 

தபமண்ட் வாலட், QR தகாடுகள்மூலம் பணம் மசலுத்துவது, வங்கி 

இதணயேளம், மசயலிகள்மூலம் பணப்பரிமாற்றம் நதடமபறுவது 

தவகமாக அதிகரித்து வருவது மேரியவந்துள்ளது. 

சர்வதேச அளவில் மின்னணு பணப்பரிமாற்ற தசதவயில் ஈடுபட்டு வரும் 

ACI தவல்ட்தவட் நிறுவனம் இது மோடர்பாக இந்தியாவில் நடத்திய 

ஆய்வில் தமலும் கூறப்பட்டுள்ளோவது: 

கடந்ே 2020ஆம் ஆண்டில் சீனாதவவிட இந்தியாவில்ோன் அதிக 

மதிப்புக்கு மின்னணு முதறயில் பணப்பரிமாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. 

எனினும், மின்னணு முதறயில் உடனடியாகப் பணப்பரிமாற்றம் மசய்வது 

இப்தபாது இந்தியாவில் 15.6 சேவீேமாக உள்ளது. உடனடியாக அல்லாமல் 

பிறமுதறகளில் மின்னணு பணப்பரிமாற்றம் மசய்வது 22.9 சேவீேமாக 

உள்ளது. பணத்தே மராக்கமாகக் தகயாளுவது 61.4 சேவீேமாக 

உள்ளது. எனினும், 2025ஆம் ஆண்டில் மின்னணு முதறயில் 

உடனடியாகப் பணப்பரிமாற்றம் மசய்வது 37.1 சேவீேமாகவும், 

உடனடியாக அல்லாமல் பிறமுதறகளில் மின்னணு பணப்பரிமாற்றம் 

மசய்வது 34.6 சேவீேமாகவும் அதிகரிக்கும். அதேதநரத்தில் பணத்தே 

மராக்கமாகக் தகயாளுவது 28.3 சேவீேமாகக் குதறயும். 

2024ஆம் ஆண்டு நாட்டின் மமாத்ேப் பணப்பரிமாற்றத்தில் 50 சேவீேத்து 

-க்குதமல் மின்னணுமுதறக்கு வந்துவிடும். இந்தியாவில் அரசு, வங்கிகள் 

மற்றும் பல்தவறு நிதிசார்ந்ே நிறுவனங்கள் மின்னணு முதற பணப் 

பரிமாற்றத்தேத் மோடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தி வருவதே இேற்கு முக்கியக் 

காரணமாகும். 2020ஆம் ஆண்டில் மின்னணு முதறயில் பணப்பரிமாற்றம் 

நிகழ்ந்ே நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முேலிடத்தில் உள்ளது. இேற்கு 

அடுத்ே இடங்களில் சீனா, மேன்மகாரியா, ோய்லாந்து, பிரிட்டன் ஆகியதவ 

உள்ளன என்று அந்ே ஆய்வறிக்தகயில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

8. தமலும் 3 ரஃதபல் விமானங்கள் இந்தியா வந்ேதடந்ேன 

பிரான்ஸில் இருந்து தமலும் 3 ரஃதபல் விமானங்கள் புேன்கிழதம 

இந்தியா வந்ேதடந்ேன. இேன் மூலம் அந்நாட்டில் இருந்து இதுவதர 

இந்தியா வந்து தசர்ந்துள்ள ரஃதபல் விமானங்களின் எண்ணிக்தக 14 

ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதுமோடர்பாக இந்திய வான்பதட சுட்டுதரயில் 

மவளியிட்ட பதிவில், “பிரான்ஸில் இருந்து 3 ரஃதபல் விமானங்கள் நடுவ 

-ழியில் எங்கும் நிற்காமல் இந்தியா வந்ேதடந்ேன. 

அந்ே விமானங்களுக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரக விமானப்பதட விமானங்கள் 

மூலம் நடுவானில் எரிமபாருள் நிரப்பப்பட்டது” என்று மேரிவிக்கப்பட்டது. 

எனினும் நாட்டின் எந்ேப்பகுதியில் அந்ே விமானங்கள் ேதரயிறங்கின 

என்ற விவரத்தே இந்திய வான்பதட மேரிவிக்கவில்தல. பிரான்ஸிடம் 

இருந்து `59,000 தகாடி மதிப்பில் 36 ரஃதபல் தபார் விமானங்கதள 

மகாள்முேல் மசய்ய அந்நாட்டு அரசுடன் இந்திய மத்திய அரசு ஒப்பந்ேம் 

தமற்மகாண்டது. அந்ே ஒப்பந்ேம் தகமயாப்பமாகி சுமார் 4 ஆண்டுகள் 

கழித்து கடந்ே ஆண்டு ஜூதல 29ஆம் தேதி முேல் மோகுப்பாக 5 ரஃதபல் 

விமானங்கள் இந்தியா வந்ேதடந்ேன. 

அேன்பின்னர் கடந்ே ஆண்டு நவ.3ஆம் தேதி இரண்டாவது மோகுப்பாக 

3 ரஃதபல் விமானங்களும், கடந்ே ஜன.27 அன்று மூன்றாவது மோகுப்பாக 

3 ரஃதபல் விமானங்களும் இந்தியா வந்துதசர்ந்ேன. ேற்தபாது 4ஆவது 

மோகுப்பாக தமலும் 3 ரஃதபல் விமானங்கள் வந்துள்ளதேயடுத்து, இது 

வதர இந்தியா வந்து தசர்ந்துள்ள ரஃதபல் விமானங்களின் எண்ணிக் 

-தக 14 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 

9. மிருகங்களுக்கான கதரானா ேடுப்பூசி: முேல்முதறயாக பதிவு மசய்ேது 

ரஷியா 

உலகிதலதய முேல்முதறயாக கதரானா மோற்றிலிருந்து மிருகங்களுக்கு 

பாதுகாப்பு அளிப்பேற்கான ேடுப்பூசிதய ரஷியா பதிவு மசய்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்ே நாட்டு தவளாண் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு அதமப்பு 

மேரிவித்ேோவது: மிருகங்களுக்கு கதரானா மோற்று ஏற்படாமல் 

பாதுகாப்பேற்கான ேடுப்பூசி முேல்முதறயாக பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது.  

அந்ேத் ேடுப்பூசிதய விலங்குகளுக்குச் மசலுத்தினால், 6 மாேங்களுக்கு 

கதரானாவிடமிருந்து பாதுகாப்பு கிதடக்கும். இதுமோடர்பான ஆய்வுகள் 

மோடர்ந்து தமற்கமகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. ‘கார்னிவாக்-தகாவ’ எனப் 

மபயரிடப்பட்டுள்ள அந்ேத் ேடுப்பூசி, கடந்ே அக்தடாபர் மாேத்திலிருந்து 

நாய்கள், பூதனகள், நரி இனங்கள் மற்றும் பிற விலங்களுக்கு தசாேதன 

முதறயில் மசலுத்தி தசாதிக்கப்பட்டது. 

இந்ேத்ேடுப்பூசி, அடுத்ே மாேத்திலிருந்து மபருமளவில் உற்பத்தி 

மசய்யப்படும் என்று அந்ே அதமப்பு மேரிவித்துள்ளது. மனிேர்களிதடதய 

பரவிவரும் கதரானா தீநுண்மி, விலங்குகளின் உடல்களில் புகுந்து 

உருமாற்றம் மபற்று வீரியமதடவதேத் ேடுக்க, கார்னிவாக்-தகாவ் 

தபான்ற விலங்குகளுக்கான ேடுப்பூசிகள் உேவும் என்று நிபுணர்கள் 

மேரிவித்துள்ளனர். 

 

10. சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேம் 1.1% வதர குதறப்பு 

சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேத்தே மத்திய அரசு 1.1 

சேவீேம் வதர குதறத்து அறிவித்துள்ளது. வங்கிகளில் நிரந்ேர தவப்புத் 

மோதகக்கான வட்டி குதறக்கப்பட்டதேயடுத்து சிறுதசமிப்புத் 

திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேமும் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. 2021-22ஆம் 

நிதியாண்டின் முேல் காலாண்டுக்கான இந்ே வட்டி விகிேம் ஏப்.1ஆம் தேதி 

முேல் அமலுக்கு வருகிறது. இதுமோடர்பாக நிதித்துதற அதமச்சகம் 

மேரிவித்திருப்பது: மபாது வருங்கால தவப்பு நிதிக்கான (PPF) வட்டி 

விகிேம் 0.7 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 6.4 சேவீேமாகவும், தேசிய தசமிப்பு 



         

    

சான்றிேழுக்கான (NSC) வட்டி விகிேம் 0.9 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 5.9 

சேவீேமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மூத்ே குடிமக்களுக்கான ஐந்து ஆண்டு தசமிப்புத் திட்டத்துக்கான வட்டி 

விகிேம் 0.9% குதறக்கப்பட்டு 6.5 சேவீேமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முேல்முதறயாக தசமிப்பு தவப்புத் மோதகக்கான வட்டி விகிேமானது 4 

சேவீேத்தில் 0.5 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. ஓராண்டுக்கான தவப்புத் 

மோதக வட்டி விகிேமானது 1.1 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. 

அேன்படி 5.5 சேவீேமாக இருந்ே வட்டி விகிேம் 4.4 சேவீேமாக 

குதறக்கப்பட்டுள்ளது. இரு ஆண்டுக்கான தவப்புத் மோதக வட்டி 

விகிேமானது 5 சேவீேத்தில் 0.5 சேவீேமும், 3 ஆண்டுக்கான தவப்புத் 

மோதக வட்டி விகிேமானது 0.4 சேவீேமும், 5 ஆண்டுக்கான தவப்புத் 

மோதக வட்டி விகிேமானது 0.9 சேவீேமும் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. 

மபண் குழந்தேகளுக்கான மசல்வமகள் தசமிப்புத் திட்டத்துக்கான வட்டி 

விகிேமானது 0.7% குதறக்கப்பட்டு 6.9 சேவீேமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள 

-து. கிசான் விகாஸ் பத்திரத்துக்கான (KVP) ஆண்டு வட்டி விகிேமானது 

0.7 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 6.2 சேவீேமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

11. துருப்பிடிக்கா எஃகு உற்பத்தி 19% வீழ்ச்சி 

நாட்டில் துருப்பிடிக்கா எஃகு (ஸ்மடயின்மலஸ் ஸ்டீல்) உற்பத்தி 2020-

ஆம் ஆண்டில் 19 சேவீேம் குதறந்து 31.7 தகாடி டன்னாக 

குதறந்துள்ளோக இந்திய எஃகு தமம்பாட்டு சங்கம் (ஐஎஸ்எஸ்டிஏ) 

மேரிவித்துள்ளது. கதரானா மநருக்கடியால் கடந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் முேல் 

ஜூன் மாேம் வதர மபாது முடக்கம் அமல்படுத்ேப்பட்டிருந்ே நிதலயிலும், 

உலகளவில் துருப்பிடிக்காே எஃகு உற்பத்தியில் இந்தியா மோடாா்ந்து 

இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

இதுகுறித்து ஐஎஸ்எஸ்டிஏ மவளியிட்டுள்ள அறிக்தகயில் மேரிவிக்கப்பட்டு 

-ள்ளோவது: இந்தியாவில் துருப்பிடிக்கா எஃகு உற்பத்தி 2020ஆம் 

ஆண்டில் 3.17 மமட்ரிக் டன்னாக இருந்ேது. இது, முந்தேய ஆண்தடவிட 

19 சேவீேம் சரிவாகும். 2019ஆம் ஆண்டில் துருப்பிடிக்கா எஃகு உற்பத்தி 

3.93 மமட்ரிக் டன் என்று பதிவு மசய்யப்பட்டது. எனினும், மபாது முடக்கம் 

ேளாா்த்ேப்பட்ட பின்னர் துருப்பிடிக்கா எஃகு உற்பத்தியும் அேற்கான 

தேதவயும் 2020 ஜூதல மீட்சிதயக் கண்டது என்று அந்ே அறிக்தகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

12. ரஜினிக்கு ோோ சாதகப் பால்தக விருது: மத்திய அரசு அறிவிப்பு 

திதரத்துதறயில் சாேதன பதடத்ேேற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த்துக்கு 

ோோ சாதகப் பால்தக விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ோோசாமகப் பால்தக 

இந்திய திதரப்படத் துதறயில் முேன்முேலில் 108 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

ராஜா  ரிச்சந்திரா என்ற திதரப்படத்தே ேயாரித்ோர். அவர் மபயரில் 

சிறந்ே திதரப்பட சாேதனயாளர்களுக்கு சாதகப் பால்தக விருது 

வழங்கப்படுகிறது. இந்திய திதரத்துதறயில் சிறந்ே பங்களிப்தப 

அளித்ேேற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு 51 ஆவது ோோ சாதகப் பால்தக 

விருது வழங்கப்படுவோக மத்திய அதமச்சர் பிரகாஷ் ஜவதடகர் 

மேரிவித்துள்ளார். தமலும் தமாகன்லால், சங்கர் மகாதேவன், ஆஷா 

தபாஸ்தல, விஸ்வஜித் சாட்டர்ஜி, சுபாஷ் தகய் ஆகிய ஐந்து தபர் மகாண்ட 

ஜூரி உறுப்பினர்கள் ரஜினிகாந்தே தேர்வு மசய்திருப்போகவும், 

ரஜினிகாந்தின் 50 ஆண்டுகால கதல தசதவதய பாராட்டி இந்ே விருது 

வழங்கப்படுவோக பிரகாஷ் ஜவதடகர் மசய்தியாளர்களிடம் குறிப்பிட்டார். 

ேமிழகத்தில் தேர்ேல் நதடமபறும் சமயத்தில் இந்ே விருது 

அறிவிக்கப்பட்டிருப்போக மசய்தியாளர்கள் தகட்டதபாது, ரஜினிகாந்த் 

திதரயுலகில் சிறந்ே தசதவதய மசய்து உள்ளார். இது அவருதடய 

திதரப்பட சாேதனக்கு, தசதவக்கு மகாடுக்கப்பட்ட விருது. ேமிழக 

தேர்ேலுக்கும் ரஜினியின் விருதுக்கும் மோடர்பில்தல. இதே ஒப்பிட்டுப் 

தபசுவது ேவறு என்று ஜவதடகர் மேரிவித்ோர். இந்ே விருது முன்பு ேமிழ் 

திதர உலகில் பிரபலமான இயக்குநரும், ேயாரிப்பாளருமான 

எல்.வி.பிரசாத், நாகிமரட்டி, நடிகர் திலகம் சிவாஜி கதணசன், இயக்குநர் 

பாலச்சந்ேர், அமிோப் பச்சன், விதனாத் கண்ணா, லோ மங்தகஷ்கர், 

கன்னட நடிகர் ராஜ்குமார், தகரள இயக்குநர் ஆடூர் தகாபாலகிருஷ்ணன் 

ஆகிதயார் ஏற்கனதவ இந்ே விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்ேக்கது. 

இந்ே விருதே மபரும் 51ஆவது நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆவார். ோோசாதகப் 

பால்தக விருதே மபறவுள்ள 4-வது ேமிழ்த் திதரப்படக் கதலஞர் என்கிற 

மபருதம ரஜினிகாந்த்துக்குக் கிதடத்துள்ளது. கதடசியாக 2018-ல் 

பிரபல நடிகர் அமிோப் பச்சனுக்கு பால்தக விருது அளிக்கப்பட்டது. 1982-ல் 

எல்.வி. பிரசாத் பால்தக விருதேப் மபற்றார். 1996-ல் சிவாஜி 

கதணசனுக்கும் 2010-ல் தக.பாலசந்ேருக்கும் இவ்விருது அளிக்கப்பட்டது. 

இதேயடுத்து பால்தக விருதேப் மபறவுள்ள 4-வது ேமிழ்த் திதரப்படக் 

கதலஞர் என்கிற மபருதம ரஜினிகாந்த்துக்குக் கிதடத்துள்ளது. 

 

13. சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி குதறப்பு வாபஸ் 

மத்திய அரசின் சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேத்தே மத்திய 

அரசு 1.1 சேவீேம் வதர குதறத்து அறிவித்திருந்ேது. இேற்கு அதனத்து 

ேரப்பிலும் இருந்து கடும் எதிர்ப்பு எழுந்ே நிதலயில், அந்ே அறிவிப்தப 

திரும்பப் மபறுவோக நிதியதமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் அறிவித்துள்ளார். 

வங்கிகளில் நிரந்ேர தவப்புத் மோதகக்கான வட்டி குதறக்கப்பட்டதே 

அடுத்து 2021-22ஆம் நிதியாண்டின் முேல் காலாண்டுக்கான சிறுதசமிப்பு 

திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிேத்தே குதறத்து மத்திய நிதித்துதற 

அதமச்சகம் அறிவித்ேது. அேன்படி, மபாது வருங்கால தவப்பு நிதிக்கான 

(PPF) வட்டி விகிேம் 0.7 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 6.4 சேவீேமாகவும், 

தேசிய தசமிப்பு சான்றிேழுக்கான (NSC) வட்டி விகிேம் 0.9% குதறக்கப்பட் 

-டு 5.9 சேவீேமாகவும், மூத்ே குடிமக்களுக்கான 5 ஆண்டு தசமிப்புத் 

திட்டத்துக்கான வட்டி விகிேம் 0.9 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 6.5 சேவீேமாக 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முேல்முதறயாக தசமிப்பு தவப்புத் மோதகக்கான வட்டி விகிேமானது 4 

சேவீேத்தில் 0.5 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. ஓராண்டுக்கான தவப்புத் 

மோதக வட்டி விகிேமானது 1.1 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. அேன்படி 

5.5 சேவீேமாக இருந்ே வட்டி விகிேம் 4.4 சேவீேமாக குதறக்கப்பட்டுள்ள 

-து. இரு ஆண்டுக்கான தவப்புத்மோதக வட்டி விகிேமானது 5 சேவீேத்தி 

-ல் 0.5 சேவீேமும், 3 ஆண்டுக்கான தவப்புத்மோதக வட்டி விகிேமானது 

0.4 சேவீேமும், 5 ஆண்டுக்கான தவப்புத்மோதக வட்டி விகிேமானது 0.9 

சேவீேமும் குதறக்கப்பட்டுள்ளது. மபண் குழந்தேகளுக்கான மசல்வமகள் 

தசமிப்புத் திட்டத்துக்கான வட்டி விகிேமானது 0.7 சேவீேம் குதறக்கப்பட்டு 

6.9 சேவீேமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே வட்டி விகிேம் ஏப்.1 முேல் 

அமலுக்கு வருகிறது என அறிவிக்கப்பட்டது. 

இதனேயடுத்து மத்திய அரசின் சிறுதசமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி 

விகிே குதறப்பு நடவடிக்தகக்கு அதனத்து ேரப்பிலும் இருந்து கடும் 

எதிர்ப்பு எழுந்ேது. இந்நிதலயில், மத்திய அரசின் சிறுதசமிப்பு திட்டங்களுக் 

-கான வட்டி விகிேம் 4 சேவீேத்தில் இருந்து 3.5 சேவீேமாக குதறக்கப்பட் 

-டது திரும்பப்மபறப்படுவோகவும், ஏற்கனதவ 2020-2021ஆம் ஆண்டின் 

கதடசி காலாண்டில் இருந்ே வட்டி விகிேம் மோடர்ந்து நதடமுதறயில் 

இருக்கும் என்று நிதியதமச்சர் நிர்மலா சீோராமன் மேரிவித்துள்ளார். 

 

14. பாலின இதடமவளி குறியீட்டில் இந்தியாவுக்கு 140-ஆவது இடம் 

உலக மபாருளாோர தமயம் (WEF) மவளியிட்ட பாலின இதடமவளி 

குறியீட்டில் இந்தியா 140-ஆவது இடத்தேப் மபற்றுள்ளது. கடந்ே 

ஆண்டுக்கான குறியீட்டுடன் ஒப்பிடுதகயில், இந்தியா 28 இடங்கள் 

சரிதவச் சந்தித்துள்ளது. 

சர்வதேச அளவில் சமூகம், மபாருளாோரம் உள்ளிட்டவற்றில் ஆண்களுக் 

-கும் மபண்களுக்கும் இதடதய காணப்படும் இதடமவளிதய ஆய்வு 

மசய்து, உலக மபாருளாோர தமயம் மவளியிட்டு வருகிறது. நடப்பு 

ஆண்டுக்கான சர்வதேச பாலின இதடமவளி குறியீட்தட அந்ே தமயம் 

அண்தமயில் மவளியிட்டது. மமாத்ேம் 156 நாடுகளில் நடத்ேப்பட்ட அந்ே 

ஆய்வில் இந்தியா 140ஆவது இடத்தேப் பிடித்துள்ளது. 

கடந்ே ஆண்டில் மமாத்ேமாக 153 நாடுகளில் நடத்ேப்பட்ட ஆய்வு முடிவில், 

இந்தியா 112ஆவது இடத்தேப் பிடித்திருந்ேது. அரசியல் சாாா்ந்ே 

விவகாரங்களில் மபண்களின் பங்தகற்பும், அவர்களுக்கான வாய்ப்பும் 

13.5% அளவுக்குக் குதறந்துள்ளதே இந்தியாவின் குறியீடு சரிவதடந்ேேற் 

-குக் காரணம் என்று உலக மபாருளாோர தமயம் மேரிவித்துள்ளது.  

இந்தியாவில் கடந்ே 2019ஆம் ஆண்டில் மபண் அதமச்சர்களின் சேவீேம் 

23.1ஆக இருந்ேது. இது 2021ஆம் ஆண்டில் 9.1 சேவீேமாகக் குதறந்துள்ள 

-து. நாட்டில் மபாருளாோர விவகாரங்களில் மபண்களின் பங்தகற்பு 3% 

அளவுக்குக் குதறந்துள்ளது. மபண் மோழிலாளர்களின் எண்ணிக்தகயும் 

மபருமளவில் குதறந்துள்ளது. நிர்வாகம், மோழில்நுட்ப விவகாரங்களில் 

மபண்களின் பங்களிப்பு மிகவும் குதறவாகதவ உள்ளது. 

நாட்டிலுள்ள 8.9% நிறுவனங்களில் மட்டுதம ேதலதம தமலாளர்கள் 

மபாறுப்பில் மபண்கள் உள்ளனர். ஆண்களின் வருமானத்தில் 5’இல் ஒரு 

பங்தக மட்டுதம மபண்கள் மபறுகிறார்கள். சுகாோர விவகாரத்தில் 

மபண்கள் மோடர்ந்து பாகுபடுத்ேப்படுகின்றனர். நாட்டில் பிறப்பு பாலின 

விகிேத்திலும் மபரும் இதடமவளி காணப்படுகிறது. 

படிப்பறிவில்லா ஆண்களின் சேவீேம் 17.6ஆக உள்ளது. இதுதவ 

படிப்பறிவில்லா மபண்களின் சேவீேம் 34.2ஆக உள்ளது. 



         

    

பாலின இதடமவளி குறியீட்டுப் பட்டியலில் உள்ள முேல் 5 நாடுகள் 

(பாலின இதடமவளி குதறவு) 

1-ஐஸ்லாந்து 

2-பின்லாந்து 

3-நார்தவ 

4-நியூஸிலாந்து 

5-ஸ்வீடன் 

பட்டியலில் கதடசி இடங்களில் உள்ள நாடுகள் (பாலின இதடமவளி 

அதிகம்) 

156-ஆப்கானிஸ்ோன் 

155-ஏமன் 

154-ஈராக் 

153-பாகிஸ்ோன் 

152-சிரியா 

இந்தியாவின் அண்தட நாடுகளின் நிதல 

65-வங்கதேசம் 

106-தநபாளம் 

107-சீனா 

109-மியான்மர் 

116-இலங்தக 

130-பூடான் 

 

 



         

    

1.“உலக ப ொருளொதொர கண்ண ொட்ட” அறிக்கககை பெளியிடுகிற 

நிறுெனம் எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

இ) பன்னாட்டுச் செலவாணி நிதியம்  

ஈ) ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம் 

✓ “உலக சபாருளாதார கண்ண ாட்டம்” என்பது பன்னாட்டுச் செலவாணி 

நிதியத்தால் ஆண்டுணதாறும் சவளியிடப்படும் ஒரு முதன்மை அறிக்மக 

-யாகும். இந்த ஆண்டுக்கான (2021) அறிக்மக ஏப்.6ஆம் ணததி அன்று 

சவளியிடப்படவுள்ளது. இந்தியாவின் சபாருளாதாரம் படிப்படியாக மீளும் 

பாமதயிலிருப்பதாக பன்னாட்டுச்செலவாணி நிதியம் அறிவித்துள்ளது. 

 

2. பின்வரும் இந்திைொவின் எந்த முதன்கை அறிவிைல் ஆணலொசகரி 

-ன்  தவிக்கொலம் நீட்டிக்கப் ட்டுள்ளது? 

அ) B P கனுங்ணகா 

ஆ) K விஜய் ராகவன்  

இ) N S விஸ்வநாதன் 

ஈ) R காந்தி 

✓ K விஜயராகவனுக்கு இந்திய அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆணலாெகரா 

-க ஓராண்டு பதவிநீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பணியாளர் அமைச்ெகம் 

பிறப்பித்த உத்தரவின்படி, அமைச்ெரமவயின் நியைனக்குழு இப்பதவி 

நீட்டிப்புக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. அறிவியல், சதாழில்நுட்பம் ைற்றும் புதுமை 

சதாடர்பான விஷயங்களில் பிரதைர் ைற்றும் அமைச்ெரமவக்கு அவர் 

பாரபட்ெைற்ற ஆணலாெமனகமள வழங்குகிறார். 

 

3. சமீ  பசய்திகளில் இடம்ப ற்ற, ‘எெர் கிென்’ என்றொல் என்ன? 

அ) COVID தடுப்பூசி 

ஆ) ெரக்குக்கப்பல்  

இ) சீர்ணவக ஏவுகம  

ஈ) ஐ.நா. தீர்ைானம் 

✓ எகிப்தின் சூயஸ் அருணகயுள்ள சூயஸ் கால்வாயில் ெமீபத்தில், MV எவர் 

கிவன் என்ற ஒரு ெரக்குக்கப்பல் சிக்கிய. இது கால்வாயின் குறுக்ணக 

சிக்கிக்சகாண்டதால், நீர்வழிப்பாமதமய கடந்து செல்ல ணவண்டிய 150’ 

க்கும் ணைற்பட்ட கப்பல்கள் தமடபட்டன. 

✓ ‘எவர் கிவன்’ என்ற இக்கப்பல், ஆசியாவிற்கும் ஐணராப்பாவிற்கும் இமட 

-யில் ெரக்குகமள ஏற்றிச்சென்றது. சூயஸ் கால்வாய் என்பது ஒரு 

குறுகிய, ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கால்வாயாகும். இது ஆப்பிரிக்க 

கண்டத்மத சினாய் தீபகற்பத்திலிருந்து பிரிக்கிறது. 

 

4. ைொநிலத்தின் மிகவுைர்ந்த பகளரெைொன ைகொரொஷ்டிர பூஷண் 

விருகத பென்ற இந்திை புகழ்ப ற்ற  ொடகர் ைொர்? 

அ) S P பாலசுப்பிரைணியம் 

ஆ) ஆஷா ணபாஸ்ணல  

இ) லதா ைங்ணகஷ்கர் 

ஈ) முணகஷ் ெந்த் 

✓ புகழ்சபற்ற பாடகி ஆஷா ணபாஸ்ணல 2020ஆம் ஆண்டிற்கான ைகாராஷ் 

டிர பூஷண் விருதுக்கு ணதர்வுசெய்யப்பட்டுள்ளதாக ைகாராஷ்டிரா அரசு 

அறிவித்துள்ளது. இது, அம்ைாநில அரசின் மிகவுயர்ந்த சகளரவைாகும். 

முதலமைச்ெர் உத்தவ் தாக்கணர தமலமையிலான குழு இந்த முடிமவ 

எடுத்தது. அம்ைாநிலத்மதச் ொர்ந்த புகழ்சபற்ற நபர்களின் சிறப்பான 

ொதமனகமள அங்கீகரிப்பதற்காக இவ்விருது, கடந்த 1996ஆம் ஆண்டில் 

ைகாராஷ்டிர ைாநில அரொல் நிறுவப்பட்டது. 

 

5. 2020ஆம் ஆண்டிற்கொன EY பதொழில்முகனணெொரொக ணதர்ந்பத 

-டுக்கப் ட்டெர் ைொர்? 

அ) ஹரிஷ் ைரிவாலா  ஆ) பிரதாப் ெந்திர சரட்டி 

இ) மபஜு இரவீந்திரன் ஈ) ணபயூஷ் பன்ொல் 

✓ நுகர்ணவார் சபாருட்கள் நிறுவனைான ணைரிணகாவின் தமலவர் ஹரிஷ் 

ைரிவாலா, 2020ஆம் ஆண்டிற்கான EY சதாழில்முமனணவாராக ணதர்வு 

செய்யப்பட்டுள்ளார். அப்பணலா ஹாஸ்பிடல்ஸ் எண்டர்பிமரஸ் லிமிசடட் 

நிறுவனரும் நிர்வாகத்தமலவருைான பிரதாப் ெந்திர சரட்டிக்கு வாழ்நா 

-ள் ொதமனயாளர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. வணிக ைாற்றத்திற்காக 

மபஜு இரவீந்திரனுக்கும், துளிர் நிறுவன பிரிவில் சலன்ஸ்கார்ட்டின் 

பியூஷ் பன்ொலுக்கும் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 

6. ‘DIKSHA’ ெகலத்தளத்துடன் பதொடர்புகடை ைத்திை அகைச்சகம் 

எது? 

அ) கல்வி அமைச்ெகம்  

ஆ) சதாழிலாளர் & ணவமலவாய்ப்பு அமைச்ெகம் 

இ) திறன் ணைம்பாட்டு அமைச்ெகம் 

ஈ) ணவளாண் அமைச்ெகம் 

✓ CBSE பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் ைற்றும் ைா வர்கள் உருவாக்கிய 

100+ காமிக் நூல்கமள ைத்திய கல்வி அமைச்ெர் இரணைஷ் சபாக்ரியால் 

‘நிஷாங்க்’ சவளியிட்டார். NCERT பாடப்புத்தகங்களின் தமலப்புகளுடன் 

ஒத்திருக்கும் இந்த காமிக்ஸ் நூமல, ‘DIKSHA’ வமலத்தளத்திணலா 

அல்லது DIKSHA செயலி வழியாகணவா அணுகலாம். 

✓ வாட்ஸ்அப் ொட்ணபாட் மூலைாகவும் அவற்மற அணுகலாம். ‘DIKSHA’ ஒரு 

இம யவழி கற்றல் வமலத்தளைாகும். 

 

7. பின்வரும் எந்த அறிவிைலொளரின் கண்டுபிடிப்க  நிகனவுகூரு 

-ம் ெககயில், இந்திைொவில், ஆண்டுணதொறும் ணதசிை அறிவிைல் 

நொள் அனுசரிக்கப் டுகிறது? 

அ) ெர் சி வி இராைன்  

ஆ) ெர் ஐெக் நியூட்டன் 

இ) அசலக்ஸாண்டர் கிரகாம் சபல் 

ஈ) லூயி பாஸ்டர் 

✓ ‘இராைன் விமளவு’ கண்டுபிடிக்கப்பட்டமத நிமனவுகூரும் வமகயில் 

ஆண்டுணதாறும் பிப்ரவரி.28ஆம் ணததி இந்தியாவில் ணதசிய அறிவியல் 

நாள் அனுெரிக்கப்படுகிறது. அணத நாளில், CV ராைன் ‘இராைன் விமளவு’ 

கண்டுபிடிப்மப அறிவித்தார். அவருக்கு, கடந்த 1930’இல் ணநாபல் பரிசு 

வழங்கப்பட்டது. “Future of Science and Technology and Innovation: 

Impact on Education Skills and Work” என்பது நடப்பாண்டு வரும் (2021) 

ணதசிய அறிவியல் நாளுக்கான கருப்சபாருளாகும். 

 

8.புவியி க்க இகடச்சுற்றுப் ொகதயில் நிகலநிறுத்தப் ட ணெண் 

-டிை இந்திைொவின் முதல் புவி கண்கொணிப்பு பசைற்ககக்ணகொளின் 

ப ைர் என்ன? 

அ) RISAT 11 

ஆ) GISAT 1  

இ) GSAT 7 

ஈ) INSAT 11 

✓ GISAT-1 என்பது இந்தியாவின் முதல் புவி கண்காணிப்பு செயற்மகக் 

ணகாளாகும். இது புவியி க்க இமடச்சுற்றுப்பாமதயில் நிமலநிறுத்தப்ப 

-டவுள்ளது. GSLV-F10 ஏவுகலத்மதப்பயன்படுத்தி GISAT-1 ஏவப்பட 

உள்ளதாக இந்திய விண்சவளி ஆய்வு மையம் (ISRO) சதரிவித்துள்ளது. 

2,268 கிணலா எடடசகாண்ட இந்தச் செயற்மகக்ணகாள், இந்த ஆண்டு 

ஏப்.18 அன்று ஏவப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

9. சூைஸ் கொல்ெொயில் ஏற் ட்ட தகடகைக் ககைொள நொன்கு அம்ச 

உத்திகை ணைற்பகொண்ட ைத்திை அகைச்சகம் எது? 

அ) சபட்ணராலிய அமைச்ெகம் 

ஆ) வணிகம் & சதாழிற்துமற அமைச்ெகம்  

இ) கனரக சதாழிற்ொமலகள் அமைச்ெகம் 

ஈ) சவளிவிவகார அமைச்ெகம் 

✓ சூயஸ் கால்வாயில் ஏற்பட்ட தமடமயக் மகயாளுவதற்காக ைத்திய 

வணிக அமைச்ெகம் 4 அம்ெ உத்திமய வகுத்தது. இது துமறமுகங்கள், 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

கப்பல் ைற்றும் நீர்வழிப் ணபாக்குவரத்து அமைச்ெகம் ைற்றும் பிற பங்குதார 

-ர்களுடனான ஒரு கூட்டத்மத ஏற்பாடு செய்தது. அரொங்க ைதிப்பீட்டின் 

படி, ஒரு வாரகாலத்திற்குள் அந்தத் தமட ஒழிக்கப்படும். 

 

10. சமீ த்தில், ‘ஷொஹீன் 1A’ என்ற அணுெொற்றல் திறன்பகொண்ட 

ஏவுகக கை ஏவிை நொடு எது? 

அ) பாகிஸ்தான்  

ஆ) ஆப்கானிஸ்தான் 

இ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஈ) இஸ்ணரல் 

✓ பாகிஸ்தான், ஷாஹீன்-1A என்ற அணுெக்தி திறன்சகாண்ட ஏவுகம  

-மய சவற்றிகரைாக ணொதமன செய்துள்ளது. அதிநவீன ணைம்பட்ட 

வழிகாட்டுதல் அமைப்புடன் 900 கிமீட்டர் தூரம் வமர செல்லும் திறன் 

சகாண்டதாகும் இந்த ஏவுகம . கடந்த பிப்ரவரியில், 290 கிமீ தூரம் 

வமர செல்லும் திறன்சகாண்ட முதல் எறிகம மய பாகிஸ்தான் சவ 

-ற்றிகரைாக ணொதமன செய்தது.  

 


1. சபாதுத் துமற நிறுவனங்கள் ணதர்வு வாரியத்தின் தமலவராக ைல்லிகா 

ஸ்ரீநிவாென் நியைனம் 

டாஃணப நிறுவனத்தின் தமலவரும், நிர்வாக இயக்குநருைான 

ைல்லிகா ஸ்ரீநிவாென் சபாதுத்துமற நிறுவனங்கள் ணதர்வு வாரியத்தி 

-ன் தமலவராக நியைனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். தனியார் துமறமயச் 

ொர்ந்த சதாழிலதிபர் ஒருவர் பிஇஎஸ்பி வாரியத்தின் தமலவராக 

நியைனம் செய்யப்படுவது இதுணவ முதல் முமற. இதுகுறித்து ைத்திய 

பணியாளர் நல அமைச்ெகம் சவளியிட்ட அறிக்மகயில் சதரிவித்துள்ள 

-தாவது: தனியார் துமறமயச்ொர்ந்த சதாழிலதிபரான ைல்லிகா ஸ்ரீநி 

-வாென் பிஇஎஸ்பி வாரியத்தின் தமலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இவரது நியைனத்துக்கு அமைச்ெரமவயின் நியைனக்குழு ஒப்புதமல 

வழங்கியுள்ளது. இவர் அப்பதவியில் மூன்றாண்டு காலத்துக்கு 

இருப்பார் என அந்த அமைச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது. 

 

2. ைார்ச் ைாத GST வசூல் `1.23 லட்ெம் ணகாடியாக உயர்வு 

கடந்த ைார்ச் ைாதம் `1.23 லட்ெம் ணகாடி ெரக்கு ைற்றும் ணெமவ வரி 

(GST) வசூலாகியுள்ளதாக ைத்திய நிதியமைச்ெகம் சதரிவித்துள்ளது. 

சதாடர்ந்து ஆறாவது ைாதைாக GST வசூல் `1 லட்ெம் ணகாடிமய 

கடந்துள்ளது. ணைலும், GST வரிவிதிப்பு முமற அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது 

முதல், 2021ஆம் ஆண்டு ைார்ச் ைாதம் வசூலாகியிருப்பணத அதிகபட்ெ 

சதாமகயாகும். இதுசதாடர்பாக ைத்திய நிதியமைச்ெகம் சவளியிட்ட 

அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த ைார்ச் ைாதம் வசூலான 

சைாத்த GST `1,23,902 ணகாடி. இது கடந்த ஆண்டு இணத ைார்ச் 

ைாதத்மத ஒப்பிடுமகயில் 27% அதிகைாகும். 

சதாடர்ந்து ஐந்து ைாதங்களாக GST வருவாய் உயர்ந்து வரும் நிமல 

ைார்ச் ைாதமும் நீடித்துள்ளது. கடந்த ைார்ச் ைாதம் வசூலான சைாத்த 

GST `1,23,902 ணகாடி. இதில் ைத்திய GST `22,973 ணகாடி; ைாநில 

GST ̀ 29,329 ணகாடி; ஒருங்கிம ந்த GST ̀ 62,842 ணகாடி. ̀ 8,757 

ணகாடி செஸ் வரி வசூலாகியுள்ளது. கடந்த பிப்ரவரி ைாதம் வசூலான 

GST, கடந்தாண்டு பிப்ரவரியில் வசூலான GSTஉடன் ஒப்பிடுமகயில் 

7% அதிகம். ஆனால், கடந்த ைார்ச், 27 ெதவீதம் அதிகைான GST 

வசூலாகியுள்ளது. 

 

3. புவி ஆய்வுக்கான GISAT செயற்மகக்ணகாள்: ஏப்.18-ல் விண்ணில் 

செலுத்த ISRO முடிவு 

சதாழில்நுட்பக் ணகாளாறால் தள்ளிமவக்கப்பட்ட GISAT செயற்மகக் 

ணகாள், GSLV F10 ராக்சகட்மூலம் ஏப்.18ஆம் ணததி விண்ணில் ஏவப்பட 

உள்ளது. புவி கண்காணிப்பு ைற்றும் ணபரிடர் மீட்பு பணிகளுக்காக 

GISAT-1 என்ற அதிநவீன ‘ஜிணயா இணைஜிங்’ செயற்மகக்ணகாமள 

இந்திய விண்சவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO) தயாரித்தது. 

GSLV F10 ராக்சகட் 

இந்தச் செயற்மகக்ணகாமள GSLV F10 ராக்சகட் மூலம் ஹரிணகாட்டா 

-வில் உள்ள ஏவுதளத்தில் இருந்து கடந்த ஆண்டு ைார்ச் 5ஆம் ணததி 

விண்ணில் செலுத்த ISRO திட்டமிட்டது. இந்நிமலயில் திடீர் 

சதாழில்நுட்பக் ணகாளாறால் GSLV ராக்சகட் ஏவுதல் ணததிகுறிப்பிடாைல் 

தள்ளிமவக்கப்பட்டது. அமதத்சதாடர்ந்து, ைார்ச் 28ஆம் ணததி விண் 

-ணில் ஏவ ISRO திட்டமிட்டது. ஆனால், சில சதாழில்நுட்ப பணிகள் 

இன்னும் முடிவமடயாததால் ஏப்ரல்.18ஆம் ணததி விண்ணில்செலுத்த 

ISRO முடிவு செய்துள்ளது. 

GISAT 2,268 கிணலா கிராம் எமடசகாண்டது. இதன் ஆயுட்காலம் ஏழு 

ஆண்டுகள். இதிலுள்ள ஐந்து விதைான 3D ணகைராக்கள் ைற்றும் 

சதாமலணநாக்கி மூலம் புவிப்பரப்மப துல்லியைாக படம் எடுக்கவும், 

பார்க்கவும் முடியும். ணைலும், வானிமல நிலவரங்கமள சதாடர்ந்து 

கண்காணித்து புயல் உள்ளிட்ட ணபரிடர் காலங்களில் முன்சனச்ெரிக் 

-மக நடவடிக்மககமள துரிதைாக ணைற்சகாள்ளவும் உதவும். 

 

4. ைாற்றுத் திறனாளி விமளயாட்டு வீரர் அமடயாள சின்னைாக 

ணதர்வு: 

தமிழகம் முழுவதும் வரும் 6-ம் ணததி ெட்டப்ணபரமவ ணதர்தல் நமடசபற 

உள்ளது. இத்ணதர்தலில் அமனத்து ைாற்றுத் திறனாளிகளும் தவறாைல் 

வாக்களிக்க ணவண்டும் என்று ணதர்தல் ஆம யம் ைற்றும் ைாற்றுத் 

திறனாளிகள் நலத் துமற இம ந்து விழிப்பு ர்வு நிகழ்ச்சிகமள 

நடத்தி வருகின்றன. இந்த சூழலில், ெர்வணதெ ைாற்றுத் 

திறனாளிகளுக்கான வீல் ணெரில் அைர்ந்து வாள் ெண்மட ணபாடும் 

விமளயாட்டு வீரர் நூர்தீமன சென்மன ைாவட்டத்மத ணெர்ந்த ைாற்றுத் 

திறனாளிகளுக்கான அமடயாள சின்னைாக ணதர்தல் ஆம யம் ணதர்வு 

செய்துள்ளது. இவர், ைாற்றுத் திறனாளிகள் அமனவரும் தவறாைல் 

வாக்களிக்க ணவண்டும் என்று சதாடர்ந்து விழிப்பு ர்வு ஏற்படுத்தும் 

பணியில் ஈடுபட உள்ளார். 

 

5. ராணுவத்தின் ணைற்கு பிரிவு தளபதியாக ைஞ்சிந்தர் சிங் சபாறுப்ணபற்பு 

ராணுவத்தின் ணைற்கு பிரிவு தளபதியாக சலப்டினன்ட் சஜனரல் ைஞ்சிந்தர் 

சிங், ஹரியா ா ைாநிலம் ெந்திைந்திரில் உள்ள தமலையகத்தில் ணநற்று 

சபாறுப்ணபற்றுக் சகாண்டார். பின்னர் ணபாரில் வீரைர ம் அமடந்த 

வீரர்களின் நிமனவிடைான வீர் ெம்ரிதியில் ைலர் வமளயம் மவத்து 

ைரியாமத செலுத்தினார். ைஞ்சிந்தர் சிங், பஞ்ொப் ைாநிலம் கபுர்தலாவில் 

உள்ள மெனிக் பள்ளி ைற்றும் உத்தராகண்டின் ணடராடூனில் உள்ள 

இந்திய ராணுவ பயிற்சி மையத்தில் (ஐஎம்ஏ) பயின்றவர் ஆவார். இவர் 

கடந்த 1986-ம் ஆண்டு டிெம்பர் 20-ம் ணததி, 19 சைட்ராஸ் சரஜிசைன்ட்டில் 

முதன் முதலாக பணியில் ணெர்ந்தார். கடந்த 34 ஆண்டுகளில் நாட்டின் 

பல்ணவறு பகுதிகளில் பல்ணவறு முக்கிய பதவிகமள வகித்துள்ளார். 

நாட்டுக்காக ஆற்றிய சிறப்பான பணிக்காக, இவருக்கு யூத் ணெவா சைடல் 

(2015) ைற்றும் வஷிஸ்ட் ணெவா சைடல் (2019) ஆகிய விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டு உள்ளன. 

 

 

 



         

    

1. மின்னணு வணிக நிறுவனங்களுக்கு சமமான வரி விதிப்பதற் 

-காக, இந்தியாவுக்கு எதிராக பதிலடி ககாடுக்கும் வர்த்தக நடவடிக் 

-கககய முன்கமாழிந்துள்ள நாடு எது? 

அ) ரஷியா 

ஆ) ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்  

இ) சீனா 

ஈ) இங்கிலாந்து 

✓ அமெரிக்காவின் வர்த்தக பிரதிநிதியானது (USTR) மின்னணு வணிக 

நிறுவனங்களுக்கு செொன வரி விதிக்கும் இந்தியா ெற்றும் வவறு சில 

நாடுகளுக்கு எதிராக பதிலடி மகாடுக்கும் வர்த்தக நடவடிக்ககககை 

முன்மொழிந்துள்ைது. 

✓ 2020 ஜூனில், டிஜிட்டல் வசகவகள் மீதான வரி விதிப்பு (அ) இந்தியா, 

இத்தாலி, துருக்கி, இங்கிலாந்து, ஸ்மபயின் & ஆஸ்திரியாவின் செொன 

வரிமுகைக்கு எதிராக, அமெரிக்க வர்த்தகச் சட்டம் 1974’இன் பிரிவு 

301’இன்கீழ், அமெரிக்கா ஒரு விசாரகைகயத் மதாடங்கியது. 

 

2. உலகின் மிகப்கபரிய நிகழ்த்துக்ககல அகமப்பான பன்னாட்டு 

நாடக நிறுவனத்தின் தகலகமயிடம் அகமந்துள்ள இடம் எது? 

அ) வராம் 

ஆ) பாரிஸ்  

இ) மஜனீவா 

ஈ) ொஸ்வகா 

✓ சர்வவதச நாடக நிறுவனொனது உலகின் மிகப்மபரிய நிகழ்த்துக்ககல 

அகெப்பு ஆகும். இது நாடக & நடன வல்லுநர்கள் ெற்றும் UNESCO 

ஆகியவற்றால் கடந்த 1948ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. உலக நாடக 

நாள் ஆண்டுவதாறும் ொர்ச்.27 அன்று சர்வவதச நாடக நிறுவனத்தாலும் 

உலமகங்கிலும் உள்ை நாடக சமூகத்தின் கெயங்கைாலும் மகாண்டாட 

-ப்படுகிைது. அவத வததியில் 1962’இல், “திவயட்டர் ஆப் வநஷன்ஸ்” சீசன் 

பாரிஸில் மதாடங்கப்பட்டது. 

 

3. IUCN’இன் ஓர் அண்கமய அறிக்ககயின்படி, சிறிய, இலகுவான 

ஆப்பிரிக்க காட்டு யாகனயின் நிகல என்ன? 

அ) அச்சுறு நிகலகய அண்மித்த இனம் 

ஆ) அழிவாய்ப்பு நிகலயிலுள்ை இனம் 

இ) அருகிவிட்ட இனம் 

ஈ) மிகவும் அருகிவிட்ட இனம்  

✓ இயற்கக பாதுகாப்புக்கான பன்னாட்டு ஒன்றியம் (IUCN) தனது புதிய 

ெதிப்பீட்கட அண்கெயில் மவளியிட்டது. தந்தத்துகக்காக வவட்கடயாட 

-ப்படுவதும், ெனிதர்களின் ஆக்கிரமிப்பினாலும் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ை 

இரு வகக யாகனகள் எதிர்மகாள்ளும் அழுத்தங்ககை இந்த ெதிப்பீடு 

எடுத்துக்காட்டுகிைது. சவானா யாகனகள் “அருகிவிட்ட இனம்” என்றும், 

மிகச்சிறிய, இலகுவான காட்டு யாகனகள் “மிகவும் அருகிவிட்ட இனம்” 

என்றும் IUCN அறிவித்துள்ளது. 

 

4. அண்கமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, “HEAL-COVID” என்ற நாடு 

தழுவிய சசாதகன கசயல்படுத்தப்படவுள்ள நாடு எது? 

அ) USA 

ஆ) UK  

இ) ரஷியா 

ஈ) கதவான் 

✓ ஐக்கியப் வபரரசானது HEAL-COVID (COVID-19 மதாற்றின் நீண்டகால 

விகைவுககைத் தணிக்க உதவுகிைது) என்ை ஒரு நாடு தழுவிய ெருந்து 

வசாதகனகயத் மதாடங்கவுள்ைது. பயனுள்ை சிகிச்கச முகைககைக் 

கண்டறிவதற்காக, நாடு முழுவதும் உள்ை வநாயாளிகளுக்கு சந்கதயில் 

ஏற்கனவவ கிகடக்கக்கூடிய பாதுகாப்பான, இருக்கும் அகனத்து 

ெருந்துககையும் வதர்வு மசய்து மசலுத்தி வசாதிக்கப்படும்.  

✓ வநாயாளிகளிகடவய இைப்கபக் குகைப்பதற்கான ெருந்துககைக் கண் 

-டுபிடிப்பகத இந்தச் வசாதகன வநாக்கொகக் மகாண்டுள்ைது. 

 

5. அண்கமச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, கமசலஷ் சந்திர சக்ரவர்த்தி 

என்பவர் யார்? 

அ) SBI’இன் முன்னாள் CMD 

ஆ) ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துகை ஆளுநர்  

இ) முன்னாள் தகலகெ விஜிமலன்ஸ் ஆகையர் 

ஈ) உச்சநீதிென்ைத்தின் முன்னாள் தகலகெ நீதிபதி 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் துகை ஆளுநர் கெவலஷ் சந்திர 

சக்ரவர்த்தி சமீபத்தில் ொரகடப்பால் காலொனார். அவருக்கு வயது 68. 

பஞ்சாப் வதசிய வங்கி (2007-2009) ெற்றும் இந்தியன் வங்கி (2005-

2007) ஆகியவற்றின் தகலவர் ெற்றும் நிர்வாக இயக்குநராகவும் அவர் 

பணியாற்றியுள்ைார். 

 

6. ஓய்வுகபற்ற சபார்குணமுள்ள நாய்ககள ‘சிகிச்கச நாய்களாக’ 

நியமிக்க முடிவு கசய்துள்ள ஆயுதப்பகட எது? 

அ) இந்திய இராணுவம் 

ஆ) இந்திய கடற்பகட 

இ) இந்வதா-திமபத்திய எல்கலக்காவல் பகட  

ஈ) இந்திய கடவலார காவல்பகட 

✓ இந்வதா-திமபத்திய எல்கலக்காவல்பகடயானது ஓய்வுமபற்ை வபார்கு 

-ைமுள்ை நாயினங்ககை ‘சிகிச்கச நாய்கைாக’ பயன்படுத்த முடிவு 

மசய்துள்ைது. ெருத்துவ சிகிச்கசயில் உட்பட்டிருக்கும் பணியாைர்ககை 

விகரவாக மீட்க அகவ உதவும். வெலும் அகவ, சிப்பாய்களின் ொற்றுத் 

திைன்மகாண்ட சிைார்களின் சிகிச்கசயிலும் பயன்படுத்தப்படவுள்ைன. 

இந்தியாவிவலவய முதன்முகையாக, ஓய்வுமபற்ை நாயினங்கள் பகடயி 

-னருக்கு வசகவ மசய்ய பயன்படுத்தப்படவுள்ைன. 

 

7. இந்சதா-கதன் ககாரிய நட்பு பூங்கா கட்டப்பட்டுள்ள இடம் எது? 

அ) சிவயால் 

ஆ) சென்னன 

இ) செய்ஜிங் 

ஈ) புது தில்லி  

✓ இந்வதா-மதன் மகாரிய நட்பு பூங்கா புது தில்லி - கண்வடான்மென்ட்டில் 

கட்டப்பட்டுள்ைது. 1950-53 மகாரியப் வபாரின்வபாது இந்திய அகெதி 

காக்கும் பகடயின் பங்களிப்கப நிகனவுகூரும் வககயில் இப்பூங்கா 

கட்டப்பட்டுள்ைது. இந்தப் பூங்காகவ பாதுகாப்பு அகெச்சர் ராஜ்நாத் சிங் 

ெற்றும் மதன் மகாரியாவின் வதசிய பாதுகாப்பு அகெச்சர் சு வூக் 

ஆகிவயார் இகைந்து திைந்துகவத்தனர். 

 

8. எந்த நாட்டின் இகளஞர்களுக்காக ‘ஸ்வர்ண கெயந்தி’ உதவித் 

கதாகக திட்டத்தை இந்தியப் பிரதமர் கதாடங்கி கவத்துள்ளார்? 

அ) இலங்கக 

ஆ) வங்காைவதசம்  

இ) வநபாைம் 

ஈ) மியான்ெர் 

✓ இந்தியப்பிரதெர் வொடி, வங்காைவதச வதசிய நாள் மகாண்டாட்டத்தின் 

ஒருபகுதியாக, வங்காைவதசத்துக்கு இரு நாள் அலுவல்பூர்வ பயைம் 

வெற்மகாண்டுள்ைார். இரு நாடுகளுக்கும் இகடயில் அகர நூற்ைாண்டு 

கால உைவுககை குறிக்கும் வககயில், வங்காைவதச இகைஞர்களுக்கு 

‘சுவர்ை மஜயந்தி’ உதவித்மதாகக திட்டத்கத வொடி அறிவித்துள்ைார்.  

✓ இந்தியாவிற்கு வருககதரவும், இந்தியாவின் துளிர் ெற்றும் புத்தாக்க 

சூழலகெப்பில் வசரவும் வங்கவதசத்தின் 50 மதாழில்முகனவவாருக்கு 

பிரதெர் வொடி அகழப்பு விடுத்துள்ைார். 

 

9. உலக சமம்பாட்டு அறிக்ககயின்படி, கட்டற்ற தரவுக்ககாள்கக 

-கயக்ககாண்டுள்ள குகறந்த வருவாய்ககாண்ட நாடுகளின் சதவீ 

-தம் என்ன? 

அ) 5%  ஆ) 11%  

இ) 22%  ஈ) 33% 

 

 

 

 

 

11% 

 

 

 



         

    

✓ உலக வங்கியின் அண்கெய உலக வெம்பாட்டு அறிக்ககயின்படி, 

மபரும்பாலான நாடுகள் குறிப்பாக வைர்ந்து வரும் மபாருைாதாரங்கள் 

கட்டற்ை தரவுக்மகாள்கககய மசயல்படுத்தவில்கல. குகைந்த வருவாய் 

மகாண்ட நாடுகளுள் 11% நாடுகள் ெட்டுவெ திைந்தநிகல உரிெத்துடன் 

தங்கள் தரகவ மதாடர்ந்து கிகடக்கச் மசய்து வருகின்ைன. 

✓ குகைந்த நடுத்தர வருவாய் மகாண்ட நாடுகளுள் இந்தச் சதவீதம் 19 

சதவீதொக உள்ைது; உயர்-நடுத்தர வருவாய் மகாண்ட நாடுகளுள் 

இந்தச்சதவீதம் 22 சதவீதொகவும், உயர் வருவாய் மகாண்ட நாடுகளுள் 

இந்தச்சதவீதம் 44 சதவீதொகவும் உள்ைது. 

 

10. உலகின் முதல் கப்பல் சுரங்கப்பாகத கட்டப்படுகிற நாடு எது? 

அ) வபாலந்து 

ஆ) நார்வவ  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) ஜிம்பாப்வவ 

✓ ஸ்டாதாமவட் கடலில் கப்பல்கள் மசல்ல உதவும் உலகின் முதல் கப்பல் 

சுரங்கப்பாகத எனக்கூைப்படுவகத நிர்ொணிப்பதற்கு, நார்வவ சமீபத்தி 

-ல் ஒப்புதல் மபற்றுள்ைது. இது ஒரு கெல் நீைமுள்ை 118 அடி அகலமுள்ை 

சுரங்கப்பாகதயாக கட்டப்படவுள்ைது, இது, வடவெற்கு நார்வவயிலுள்ை 

ஸ்டாதாமவட் தீபகற்பத்தின் வழியாக மசல்லும். 

✓ இந்தத் திட்டத்திற்கு சுொர் 2.8 பில்லியன் நார்வவ குவரானர்கள் (330 

மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) மசலவாகும். மூன்று முதல் நான்கு ஆண்டு 

காலத்திற்குள் இது கட்டி முடிக்கப்படும். 

 


1. அவயாத்தி முதல் சித்திரகூடம் வகர ஸ்ரீராெர் வனவாசம் மசன்ை 

பாகதயில் புதிய சாகல! 

உத்தர பிரவதச ொநிலத்தில் அவயாத்தி முதல் சித்திரகூடம் வகர, ஸ்ரீராெர் 

வனவாசம் மசன்ை பாகதயில் 210 கிமீ மதாகலவுக்கு புதிய சாகல 

அகெக்க ெத்திய சாகலப் வபாக்குவரத்து ெற்றும் மநடுஞ்சாகலத் துகை 

அகெச்சகம் திட்டமிட்டுள்ைது. 

இராொயை இதிகாசத்தின்படி, அவயாத்தியில் ராஜ்ய பட்டாபிவஷகத்கதத் 

துைந்த ஸ்ரீராெர் தனது ெகனவி சீகத, சவகாதரர் லட்சுெைனுடன் 14 

ஆண்டு வனவாசம் வெற்மகாள்வதற்காக நாட்கடவிட்டு மவளிவயறிச் 

மசன்ை பாகதயாக, அவயாத்தியிலிருந்து சித்திரகூடம் வகர அகடயாைம் 

காைப்பட்டுள்ைது. அந்த இதிகாச நிகழ்ச்சிகய மீட்மடடுக்கும் வககயில் 

“இராெர் வனவாசப்பாகத” என்ை மபயரில் புதிய மநடுஞ்சாகலத் திட்டம் 

வடிவகெக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்தச்சாகல, உத்தர பிரவதசத்தின் அவயாத்தியில் மதாடங்கி, கபசாபாத், 

சுல்தான்பூர், பிரதாப்கர், வஜத்வாரா, சிருங்கவவர்பூர் உள்ளிட்ட இடங்கள் 

வழியாக ெத்திய பிரவதச ொநிலத்தில் உள்ை சித்திரகூடம் வகர 

அகெக்கப்படுகிைது. இந்தத் தகவல் ெத்திய சாகலப் வபாக்குவரத்து & 

மநடுஞ்சாகலத் துகை அகெச்சக ஆவைங்களில் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்தச் சாகல, வதசிய மநடுஞ்சாகலச் சாகல எண்கள் 28, 96, 731A 

ஆகியவற்றின் ஊடாகச் மசல்கிைது. தவிர, சிருங்கவவர்பூரில் கங்கக 

நதியின் வெல் பாலத்துடன் பசுகெச் சாகல அகெக்கும் திட்டமும் இதில் 

அடங்கியுள்ைது. 

 

2. மியாமி ஓபன்: ஆஷ்லி பர்ட்டி சாம்பியன் 

அமெரிக்காவில் நகடமபற்ை மியாமி ஓபன் மடன்னிஸ் வபாட்டியில் ெகளிர் 

ஒற்கையர் பிரிவில் ஆஸ்திவரலியாவின் ஆஷ்லிபர்ட்டி மீண்டும் சாம்பியன் 

ஆனார். இதன்மூலம் உலகின் முதல்நிகல வீராங்ககன அந்தஸ்கதயும் 

அவர் தக்ககவத்துக்மகாண்டுள்ைார். 

வபாட்டித்தரவரிகசயில் முதலிடத்திலிருந்த பர்ட்டி இறுதிச்சுற்றில், வபாட்டித் 

தரவரிகசயில் எட்டாவது இடத்திலிருந்த கனடாவின் பியான்கா ஆன்ட்ரி 

-ஸ்குகவ எதிர்மகாண்டார். விறுவிறுப்பாக நகடமபற்ை இந்த ஆட்டத்தில் 

பர்ட்டி 6-3, 4-0 என்ை மசட்களில் முன்னிகலயில் இருந்தவபாது பியான் 

-காவின் வலதுகாலில் ஏற்பட்ட காயம் காரைொக அவர் வபாட்டியிலிருந்து 

விலகினார். இதனால் பர்ட்டி மவற்றியாைராக அறிவிக்கப்பட்டார். 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மியாமி ஓபனிலும் பர்ட்டி சாம்பியன் ஆகியிருந்த 

நிகலயில், தற்வபாது அந்தப்பட்டத்கத அவர் தக்ககவத்துக்மகாண்டார். 

கவரானா மதாற்று சூழல் காரைொக கடந்த ஆண்டு வபாட்டி இரத்து 

மசய்யப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆைாவது வீராங்ககன 

மியாமி ஓபன் பட்டத்கத மதாடர்ந்து மவன்ைவர்கள் வரிகசயில் பர்ட்டி 

6ஆவது வீராங்ககனயாக இகைந்துள்ைார். இதற்கு முன் ஸ்மடஃபானி 

கிராஃப் (மஜர்ெனி), மொனிகா மசலஸ் (அமெரிக்கா), அரான்ட்ஸா மசன்மஷ 

-ஸ் விகாரிவயா (ஸ்மபயின்), மசரீனா ெற்றும் வீனஸ் வில்லியம்ஸ் (அமெரி 

-க்கா) ஆகிவயார் இவ்வாறு மியாமி ஓபன் பட்டத்கத அடுத்தடுத்து இரு 

முகை மவன்றுள்ைனர். 

 

3. மியாமி ஓபன்: பட்டம் மவன்ைார் ஹியூபர்ட் ஹர்காக்ஸ் 

மியாமி ஓபன் மடன்னிஸ் வபாட்டியில் ஆடவர் ஒற்கையர் பிரிவில் 

வபாலாந்தின் ஹியூபர்ட் ஹர்காக்ஸ் வகாப்கப மவன்ைார். அவர் தனது 

மடன்னிஸ் வாழ்க்ககயில் இதுவகர மவன்ை பட்டங்களிவலவய இதுதான் 

மிகப்மபரியதாகும். அதாவது இது அவரது முதல் ATP ொஸ்டர்ஸ் பட்டொகும். 

வபாட்டித்தரவரிகசயில் 26ஆம் இடத்திலிருந்த ஹியூபர்ட் இறுதிச்சுற்றில், 

வபாட்டித் தரவரிகசயில் 21ஆம் இடத்திலிருந்த இத்தாலியின் ஜானிக் 

சின்னகர எதிர்மகாண்டார். 

இருவருக்கும் இகடவய விறுவிறுப்பாக 1 ெணி வநரம் 43 நிமிடங்கள் 

நகடமபற்ை இந்த ஆட்டத்தின் முடிவில் ஹியூபர்ட் 7-6 (7/4), 6-4 என்ை 

மசட்களில் மவற்றிமபற்ைார். ‘ொஸ்டர்ஸ் 1000’ வபாட்டியில் சாம்பியன் 

பட்டம் மவல்லும் முதல் வபாலாந்து வீரர் என்ை மபருகெகய ஹியூபர்ட் 

மபற்றுள்ைார். உலகின் 37ஆம் நிகல வீரராக இருக்கும் ஹியூபர்ட், அடுத்த 

வாரத்தில் மவளியாகும் தரவரிகச பட்டியலில் முதல் முகையாக 16ஆவது 

இடத்கதப் பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

ஷுவகா அயாொ - எனா ஷிபாஹரா 

மியாமி ஓபன் ெகளிர் இரட்கடயர் பிரிவில் ஜப்பானின் ஷுவகா அயாொ / 

எனா ஷிபாஹரா இகை சாம்பியனானது. வபாட்டித்தரவரிகசயில் 5ஆம் 

இடத்தில் இருந்த அயாொ / ஷிபாஹரா வஜாடி இறுதிச்சுற்றில் 6-2, 7-5 

என்ை மசட்களில் வபாட்டித்தரவரிகசயில் 8ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்கா 

-வின் வஹலி கார்டர் / பிவரஸிலின் லுய்சா ஸ்மடஃபானி இகைகய 

வீழ்த்தியது. 

 

4. ெகளிர் கிரிக்மகட்: வகாப்கப மவன்ைது ரயில்வவஸ் அணி 

ெகளிர் ஒருநாள் வகாப்கப கிரிக்மகட் வபாட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் 

இந்திய ரயில்வவ அணி ஏழு விக்மகட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஜார்க்கண்ட் 

அணிகய வீழ்த்தி வகாப்கபகய மவன்ைது. 14ஆவது ஆண்டாக 

நகடமபற்ை இந்தப் வபாட்டியில், ரயில்வவஸ் அணி வகாப்கப மவன்ைது 

இது 12ஆவது முகையாகும். 

குஜராத் ொநிலம், இராஜ்வகாட்டில் நகடமபற்ை இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் 

மவன்று முதலில் வபட் மசய்த ஜார்க்கண்ட் 50 ஓவர்களில் அகனத்து 

விக்மகட் இழப்புக்கு 167 ரன்கள் அடித்தது. அடுத்து ஆடிய ரயில்வவஸ் 37 

ஓவர்களில் 3 விக்மகட் இழப்புக்கு 169 இரன்கள் எடுத்து மவன்ைது. 

 

5. ஒலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்திய அணியில் இைவவனில், ொனு 

வடாக்கிவயா ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் துப்பாக்கி சுடுதல் விகையாட்டில் 10 

பிரிவுகளில் பங்வகற்பதற்கான 15 வபர் மகாண்ட இந்திய அணி அறிவிக்கப் 

-பட்டது. இதில், 10 மீ ஏர் கரபிளில் உலகின் முதல்நிகல வீராங்ககனயா 

-க உள்ை தமிழ்நாட்கடச் சார்ந்த இைவவனில் வாலறிவன் ெற்றும் ொனு 

பாக்கர்வபான்ை முக்கிய வீராங்ககனகள் இடம்பிடித்துள்ைனர். சமீபத்தில் 

நகடமபற்ை உலகக்வகாப்கப துப்பாக்கி சுடுதல் வபாட்டியில் தங்கம் 

மவன்ை சிங்கி யாதவ், ரிசர்வ் வீராங்ககனயாக வதர்வாகியுள்ைார். 

வதசிய வதர்வுக் குழுவானது, COVID-19 சூழகல கருத்தில் மகாண்டு 

ஒவ்மவாரு பிரிவுக்கும் இரு ரிசர்வ் வபாட்டியாைர்ககை அறிவித்துள்ைது. 

10 மீட்டர் ஏர் கரபிள்: 

ஆடவர்: திவ்யான்ஷ் சிங் பன்வார், தீபக் குொர் (ரிசர்வ்: சந்தீப் சிங், ஐஷ்வரி 

பிரதாப் சிங் வதாெர்) 

ெகளிர்: அபூர்வி சந்வதலா, இைவவனில் வாலறிவன் (ரிசர்வ்: அஞ்சும் முட்கி 

-ல், ஷ்வரயா அகர்வால்) 

50 மீட்டர் கரபிள் 3 மபாசிஷன்ஸ்: 

 



         

    

ஆடவர்: சஞ்சீவ் ராஜ்புத், ஐஷ்வரி பிரதாப் சிங் வதாெர், (ரிசர்வ்: ஸ்வப்னில் 

குவசல், மசயின் சிங்) 

ெகளிர்: அஞ்சும் முட்கில், வதஜஸ்வினி சாவந்த் (ரிசர்வ்: சுனிதி மசௌஹான், 

காயத்ரி) 

10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல்: 

ஆடவர்: மசௌரவ் மசௌதரி, அபிவஷக் வர்ொ (ரிசர்வ்: ஷாஸார் ரிஸ்வி, ஓம் 

பிரகாஷ் மிதர்வால்) 

ெகளிர்: ொனு பாக்கர், யஷஸ்வினி சிங் வதஸ்வால் (ரிசர்வ்: ஸ்ரீ நிவவதா, 

ஷ்வவதா சிங்) 

25 மீட்டர் ஸ்வபார்ட்ஸ் பிஸ்டல் ெகளிர்: ராஹி சர்வனாபாத், ொனு பாக்கர் 

(ரிசர்வ்: சிங்கி யாதவ், அபிந்த்யா பாட்டீல்) 

ஸ்கீட் ஆடவர்: அங்கத்வீர் சிங் பாஜ்வா, கெராஜ் அகெது கான் (ரிசர்வ்: 

குர்வஜாத் சிங் காங்குரா, ஷீராஸ் வஷக்) 

10 மீ ஏர் கரபிள் கலப்பு அணி: திவ்யான்ஷ் சிங் பன்வார், இைவவனில் 

வாலறிவன், தீபக் குொர், அஞ்சும் முட்கில் 

10 மீ ஏர் பிஸ்டல் கலப்பு அணி: மசௌரவ் மசௌதரி, ொனு பாக்கர், அபிவஷக் 

வர்ொ, யஷஸ்வினி சிங் வதஸ்வால் 

 

6. 471 மில்லியன் கிவலா மீட்டர் பயைம்; மசவ்வாயில் தகரயிைங்கியது 

‘இஞ்மசனுயிட்டி’ மஹலிகாப்டர் 

மசவ்வாய்க் கிரகத்தில் அமெரிக்க விண்மவளி ஆராய்ச்சிக் கழகொன நாசா 

அனுப்பிய மபர்சவரன்ஸ் வராவர் என்ை விண்கலம் கடந்த பிப்ரவரி.18ஆம் 

வததி தகரயிைங்கியது. இந்த நிகலயில் அந்த விண்கலத்வதாடு மபாறுத்த 

-ப்பட்டிருந்த ‘இஞ்மசனுயிட்டி’ என்ை சிறிய மஹலிகாப்டர் மசவ்வாய்க்கிரக 

-த்தில் தகரயிைங்கியுள்ைதாக NASA அறிவித்தது. 

இஞ்மசனுயிட்டி மஹலிகாப்டகர மசவ்வாய்க் கிரகத்தில் ஏப்ரல்.11ஆம் வததி 

பைக்கச்மசய்ய NASA திட்டமிட்டுள்ைது. அந்தச் வசாதகன மவற்றி மபற்ைால் 

கிரகங்ககை ஆய்வு மசய்வதில் NASA புதிய பாய்ச்சகல நிகழ்த்தும் என்று 

கூைப்படுகிைது. 471 மில்லியன் கிவலாமீட்டர் பயைம் மசய்து மசவ்வாய்க் 

கிரகத்கத அகடந்திருக்கும் இந்த மஹலிகாப்டர், பூமிக்கு மவளிவய 

வவமைாரு கிரகத்தில் பைக்க இருக்கும் முதல் மஹலிகாப்டர் ஆகும். 

இந்தச் சிறிய இரக மஹலிகாப்டர் 1.8 கிவலா எகட மகாண்டது. பூமியுடன் 

ஒப்பிடும்வபாது மசவ்வாய்க் கிரகத்தில் 1/3 பங்கு ெட்டுவெ புவியீர்ப்பு விகச 

இருக்கும். அவதவபால் அதன் வளிெண்டல அடர்த்தி பூமியின் வளிெண்டல 

அடர்த்தியில் ஒரு சதவீதந்தான். மசவ்வாய்க் கிரகத்தில் தட்பமவப்பநிகல 

கணிக்கமுடியாத அைவுக்கு இருக்கும். இரவு வநரத்தில் மவப்பநிகல 

கெனஸ் 90°C வகர குகையும். இதனால் மின்னணு மபாருட்கள் உகட 

-யவும், உகையவும் வாய்ப்புகள் உள்ைன. இதனால் இந்த மஹலிகாப்டரி 

-ல் உட்புை ஹீட்டர் மபாருத்தப்பட்டுள்ைது. 

இந்த ஹீட்டர் மஹலிகாப்டரின் மூடப்படாத பகுதிககை குளிரிலிருந்து பாது 

-காக்கும் என்று அறிவியலாைர்கள் மதரிவித்துள்ைனர். இந்த மஹலிகாப்ட 

-கர ஐந்து முகை பைக்கச் மசய்ய NASA திட்டமிட்டுள்ைது. முதலில் ஒரு 

வினாடிக்கு ஒரு மீட்டர் என்று 10 மீட்டர் உயரம் வகரச் மசல்லும். அங்வக 

முப்பது வினாடிகளுக்கு சுழலும். அதன் பிைகு தகரப்பரப்கப வநாக்கி 

இைங்கும். 85 மில்லியன் டாலர் மசலவிட்டு NASA இந்த மஹலிகாப்டகர 

உருவாக்கியுள்ைது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

7. ஒரு நாகைக்கு: 37 கிமீ துாரத்துக்கு: மநடுஞ்சாகல பணி: 

கடந்த 2014 ஏப்ரல் நிலவரப்படி வதசிய மநடுஞ்சாகல 91,287 கிமீட்டராக 

இருந்தது. இது ொர்ச் 2021’இல் 1,37,625 கிவலா மீட்டராக உயர்ந்துள்ைது. 

2021’இல் ஒரு நாகைக்கு கட்டுொனம் மசய்யப்படும் மநடுஞ்சாகல மதா 

-கலவு 37 கிமீட்டராக உயர்ந்துள்ைதாக ெத்திய மநடுஞ்சாகலத் துகை 

மதரிவித்துள்ைது. மநடுஞ்சாகலத்துகைக்காக 2021-22 நிதி ஆண்டுக்கா 

-ன பட்மஜட்டில் `1,83,101 வகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. இவத நிதி ஒதுக்கீடு 

2015’இல் `33,414 வகாடியாக ெட்டுவெ இருந்தது. 

அந்தவககயில் இந்த ஆண்டு ஒதுக்கீடானது 5.5 ெடங்கு உயர்ந்துள்ைது 

என்றும் அகெச்சகம் கூறியுள்ைது. அவதசெயம் மநடுஞ்சாகல திட்டங்களு 

-க்காகப் பகிரப்பட்ட 2020 நிதியாண்கட காட்டிலும் 126% உயர்ந்துள்ைது 

என்று மநடுஞ்சாகலத்துகை மதரிவித்துள்ைது. 

 



         

    

1. பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தில் (ISS) கண்டறியப்பட்ட புதிய 

ெமக பாக்டீரியத்துக்கு பின்ெரும் எந்த இந்திய அறிவியலாளரின் 

வபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது? 

அ) ஜெகதீஷ் சந்திரப ோஸ் 

ஆ) A P J அப்துல் கலோம் 

இ) அஜ்மல் கோன்  

ஈ) C V இரோமன் 

✓ NASA மற்றும் ஜெற்கு கலிப ோர்னியோ  ல்கலலக்கழகத்துடனோன ஒப் ந் 

-ெத்தின்கீழ், ஜெட் புர ல்ஷன் ஆய்வகத்தில் அண்லமயில் பமற்ஜகோள்ள 

-ப் ட்ட ஆரோய்ச்சியில், ISS’இல் நோன்கு  ோக்டீரியோக்கள் கண்டுபிடிக்கப்  

-ட்டுள்ளன. அறிவியலோளர்கள் குழுமத்தில் இந்தியோவின் லைெரோ ோத் 

 ல்கலலக்கழகத்லெச் சோர்ந்ெ ஒரு குழுவும் இடம்ஜ ற்றிருந்ெது.  

✓ திரிபுகளுள் ஒன்றுக்கு,  ல்லுயிர் ஜ ருக்கத்தில் நிபுணத்துவம் ஜ ற்ற 

புகழ்ஜ ற்ற இந்திய அறிவியலோளரோன அஜ்மல் கோனின் நிலனவோக 

Methylobacterium ajmalii எனப் ஜ யர் சூட்டப் ட்டது. 

 

2. ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் (AFC) ைகளிர் ஆசிய ககாப்மப 

2022 கபாட்டிமய நடத்தவுள்ள நாடு எது? 

அ) UK 

ஆ) இந்தியோ  

இ) இலங்லக 

ஈ) வங்கோளபெசம் 

✓ கடந்ெ 1979ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முென்முலறயோக ஆசிய கோல் ந்து 

கூட்டலமப்பின், மகளிர் ஆசிய பகோப்ல  - 2022 ப ோட்டிலய நடத்தும் 

உரிலமலய இந்தியோ ஜ ற்றுள்ளது. அகில இந்திய கோல் ந்து சம்பமளன 

-த்தின் ெலலவர் பிரபுல்  படல், இப்ப ோட்டிலய 12 அணிகள்  ங்பகற்கு 

-ம் ப ோட்டியோக அறிவித்ெோர். முந்லெய கோலங்களில் ஜவறும் எட்டு 

அணிகள் மட்டுபம ப ோட்டிகளில் இடம்ஜ ற்றன. 

✓ ப ோட்டிலய நடத்துவெோல் இந்தியோ பநரடியோக ப ோட்டிகளில்  ங்பகற்க 

ெகுதிஜ றும். இந்நிகழ்வு 2023 FIFA மகளிர் உலகக் பகோப்ல க்கோன 

ெகுதிப்ப ோட்டியோகவும் இருக்கும். 

 

3. 2021 ைார்ச் 31 நிலெரப்படி, நாடு முழுெதும் ஜல் ஜீென் மிஷன் 

திட்டத்தால் எட்டப்பட்ட புதிய சாதமன என்ன? 

அ) 1 பகோடி 

ஆ) 2 பகோடி 

இ) 4 பகோடி  

ஈ) 5 பகோடி 

✓ 2024ஆம் ஆண்டுக்குள் கிரோமப்புறத்தில் உள்ள ஒவ்ஜவோரு வீட்டிற்கும் 

குடிநீர் குழோய் வசதி வழங்கலல பநோக்கமோகக் ஜகோண்ட ெல் ஜீவன் 

இயக்கம், 2019 ஆகஸ்ட்.15 அன்று அறிவிக்கப் ட்டது. இந்ெத் திட்டத்தின் 

மூலம் சமீ த்தில் நோன்கு பகோடி கிரோமப்புற வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழோய் 

வசதி வழங்கப் ட்டு அத்திட்டம் புதிய சோெலனலய எட்டியுள்ளது. 

✓ 100% குடிநீர் குழோய் வசதிலய வழங்கியுள்ள முெல் மோநிலமோக பகோவோ 

மோநிலம் மோறியுள்ளது. 

 

4. ‘புவி ைணிநேர நாளானது’ ஆண்டுகதாறும் எந்த ைாதத்தின் 

கமடசி சனிக்கிழமையில் அனுசரிக்கப்படுகிறது? 

அ) பிப்ரவரி 

ஆ) மோர்ச்  

இ) டிசம் ர் 

ஈ) ெனவரி 

✓ புவி மணிபநர நோளோனது, ஆண்டுபெோறும் மோர்ச் மோெத்தில் வரும் 

கலடசி சனிக்கிழலமயன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப் டுகிறது. 

நடப் ோண்டு (2021), மோர்ச்.27 அன்று புவி மணிநேர நோள் அனுசரிக்கப்  

-ட்டது. இது ஆஸ்திபரலியோவில் சிட்னி நகரில் விளக்கலணப்பு நோளோக 

கடந்ெ 2007ஆம் ஆண்டில் ஜெோடங்கப் ட்டது. 

✓ இயற்லகயின் முக்கியத்துவம் மற்றும் இயற்லகசோர்ந்ெ உலகளோவிய 

முயற்சிகளில் மக்கள் ஆற்றக்கூடிய  ங்லகப்  ற்றிய விழிப்புணர்லவ 

ஏற் டுத்துவெற்கோன நோளோக இந்நோள் உள்ளது. 

 

5. அண்மையில் வதாடங்கி மெக்கப்பட்ட ‘மிதாலி விமரவு’ என்ற 

புதிய பயணிகள் இரயிலானது டாக்காமெயும் பின்ெரும் எந்த 

இந்திய நகரத்மதயும் இமைக்கிறது? 

அ) புதிய ெல்ல குரி  

ஆ) வோரணோசி 

இ) ஜெய்ப்பூர் 

ஈ) திருச்சிரோப் ள்ளி 

✓ இந்தியப் பிரெமர் பமோடியும் வங்கோளபெச பிரெமர் பஷக் ைசீனோவும் 

இலணந்து அண்லமயில், ‘மிெோலி எக்ஸ்பிரஸ்’ என்ற புதிய  யணிகள் 

இரயிலல ஜெோடங்கி லவத்ெனர். இது, பமற்கு வங்கோளத்தின் டோக்கோ 

கன்படோன்ஜமன்ட்லடயும் புதிய ெல்ல குரிலயயும் வங்கோளபெசத்தின் 

எல்லலப்புற இரயில் நிலலயமோன சிலோகதி வழியோக இலணக்கிறது.  

✓ லமத்ரீ எக்ஸ்பிரஸ் (டோக்கோ - ஜகோல்கத்ெோ) மற்றும்  ந்ென் எக்ஸ்பிரஸ் 

(குல்னோ - ஜகோல்கத்ெோ) ஆகியவற்றை த ொடர்ந்து இது மூன்றோவது 

 யணிகள் இரயில் ஆகும். 

 

6. சாமலப் கபாக்குெரத்து அமைச்சகத்தின் அண்மைய தரவுகளின் 

படி, இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்மகயிலான பமழய ொகனங்கள் 

உள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) ஜெலுங்கோனோ 

ஆ) மகோரோஷ்டிரோ 

இ) கர்நோடகோ  

ஈ) ஹிமோச்சல பிரபெசம் 

✓ மத்திய சோலலப்ப ோக்குவரத்து & ஜநடுஞ்சோலல அலமச்சகம் ஜவளியிட் 

-டுள்ள ெகவல்களின் டி, கர்நோடக மோநிலத்தில்  திலனந்ெோண்டுக்கும் 

 ழலமயோன அதிக எண்ணிக்லகயிலோன வோகனங்கள் உள்ளன.  

✓ இந்தியோவில் இதுப ோன்று நோன்கு பகோடிக்கும் அதிகமோன  லழய 

வோகனங்கள் உள்ளன. அவற்றுள் எழு து இலட்சம் வோகனங்களுடன் 

கர்நோடக மோநிலம் முெலிடத்தில் உள்ளது. 

 

7. ைத்திய தகெல் ஆமையத்தின் ஆண்டு அறிக்மகயின்படி, அதி 

-கபட்சமாக ககாரிக்மககமள நிராகரித்த ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) பவளோண் அலமச்சகம் 

ஆ)  ோதுகோப்பு அலமச்சகம் 

இ) உள்துலற அலமச்சகம்  

ஈ) ஜவளியுறவு அலமச்சகம் 

✓ மத்திய ெகவலோலணயத்தின் ஆண்டு அறிக்லகயின் டி, 2019-20ஆம் 

ஆண்டில் அலனத்து ெகவலறியும் உரிலம (RTI) பகோரிக்லககளிலும் 

4.3% மட்டுபம மத்திய அரசு நிரோகரித்துள்ளது. இந்ெ நிரோகரிப்புகளில் 

கிட்டத்ெட்ட 40% எந்ெஜவோரு சரியோன கோரணத்லெயும் ஜகோண்டிருக்க 

-வில்லல மற்றும் ெகவலறியும் உரிலமச் சட்டத்தில் அனுமதிக்கப் ட்ட 

விதிவிலக்குகளின்கீழ் வரவில்லல. 

✓ 90% நிரோகரிப்புகள் பிரெமர் அலுவலகத்ெோல் பமற்ஜகோள்ளப் ட்டுள்ளன. 

ஜ றப் ட்ட அலனத்து ெகவலறியும் உரிலம பகோரிக்லககளுள் இரு து 

செவீெத்துடன், மத்திய உள்துலற அலமச்சகமோனது மிகவதிகமோன 

நிரோகரிப்பு வீெங்கலளக் ஜகோண்டிருந்ெது. 

 

8. “சாந்திர் ஓக்கராகஷனா-2021” என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்த 

நாட்டிற்கும் இமடயிலான ஒரு கூட்டு இராணுெப் பயிற்சியாகும்? 

அ) இலங்லக 

ஆ) வங்கோளபெசம்  

இ) பந ோளம் 

ஈ) மியோன்மர் 

✓ வங்கோளபெசத்துடனோன கூட்டு இரோணுவப்  யிற்சியில் இந்தியோ  ங்பக 

-ற்கவுள்ளது. இந்ெப்  யிற்சிக்கு, “சோந்திர் ஓக்பரோபஷனோ-2021” என்று 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

ஜ யரிடப் ட்டுள்ளது. இது, 2021 ஏப்.4 முெல் வங்கோளபெசத்தில் ஜெோடங் 

-கவுள்ளது. 

✓ இது, இரு லடகளுக்கும் இலடயில் நலடஜ றும் 9 நோள்  யிற்சியோகும். 

பமலும், ‘வங்கோளபெசத்தின் ெந்லெ – ‘வங்க ந்து’ பஷக் முஜிபுர் ரகுமோ 

னின்’ பிறந்ெ நூற்றோண்டு விழோலவ நிலனவுகூரும் விெமோக இந்ெப் 

 யிற்சியின் ஜெோடக்க பெதி அலமக்கப் ட்டுள்ளது.  

 

9. ‘ெஜ்ர பிரகார் – 2021’ என்பது இந்தியாவின் சிறப்புப் பமடகட்கும் 

கெவறந்நாட்டிற்கும் இமடகய நடத்தப்படும் ராணுெப்பயிற்சியாகும்? 

அ) ஐக்கிய அஜமரிக்க நோடுகள்  

ஆ) சீனோ 

இ) ரஷியோ 

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ இந்திய சிறப்புப்  லடகளோனது, அஜமரிக்கோவின் சிறப்புப்  லடகளுடன் 

இலணந்து ஹிமோச்சல பிரபெச மோநிலத்தின்  க்பலோவில் ஒரு கூட்டு 

இரோணுவப் யிற்சிலய பமற்ஜகோண்டன. இந்ெ கூட்டு சிறப்பு  லடப் 

 யிற்சியின்  திபனோரோவது  திப்பு, ‘வஜ்ர பிரகோர் – 2021’ என்ற ஜ யரில் 

சிறந்ெ நலடமுலறகள் மற்றும் அனு வங்கலளப்  கிர்ந்து ஜகோள்ளும் 

பநோக்கத்துடன் நலடஜ ற்றது. 2021 பிப்ரவரியில், இவ்விரு நோடுகளின் 

 லடகளும், ‘யுத் அபியோஸ்’ என்ற  யிற்சிலய பமற்ஜகோண்டன. 

 

10.‘ஆனந்தம்: ைகிழ்ச்சிக்கான மையம்’ திறக்கப்பட்டுள்ள நிறுெனம் 

எது? 

அ) IIT தெட்ரொஸ் 

ஆ) IISc, தெங்களூரு 

இ) IIM ஜம்மு  

ஈ) IIM அகெ ொெொத் 

✓ மத்திய கல்வியலமச்சர் இரபமஷ் ஜ ோக்ரியோல், சமீ த்தில் ெம்மு இந்திய 

பமலோண்லம கழகத்தில் (IIM) “ஆனந்ெம்: மகிழ்ச்சிக்கோன லமயம்” 

என்ைதவொன்றைத் திறந்து லவத்ெோர். மனவழுத்ெத்லெக் லகயோளவும், 

பநர்மலற எண்ணங்கலள  ரப்புவெற்கு மக்களுக்கு உெவுவபெ இந்ெ 

லமயத்தின் பநோக்கமோகும். 

✓ இென் முென்லம பநோக்கங்களோவன ஆபலோசலன, முழுலமயோன 

நலன், மகிழ்ச்சி பமம் ோடு, ஆரோய்ச்சி மற்றும் ெலலலமத்துவம் & ஆசிரிய 

பமம் ோடு குறித்ெ பெர்ந்ஜெடுக்கப் ட்ட  டிப்புகள் என ஐந்து  ரந்து ட்ட 

பிரிவுகளோகப் பிரிக்கப் ட்டுள்ளன. 

 


1. வோக்களிக்க 12 ஆவணங்களில் ஏபெனும் ஒன்று ப ோதும் 

சட்டப்ப ரலவத் பெர்ெலில் வோக்களிக்க நிழற் டத்துடன்கூடிய வோக்கோளர் 

அலடயோள அட்லட இல்லோவிட்டோலும் வோக்கோளர்கள் ெங்களது வோக்கி 

-லனச்ஜசலுத்ெலோம். வோக்கோளர்  ட்டியலில் ஜ யர் இருப் து கட்டோயம்.  

வோக்கோளர்  ட்டியலில் ஜ யர் இருந்து, வோக்கோளர் அலடயோள அட்லட 

இல்லோெ ட்சத்தில், பெர்ெல் ஆலணயத்ெோல் வலரயறுக்கப் ட்டுள்ள 11 

ஆவணங்களில் ஏபெனும் ஒன்லறக் கோண்பித்து வோக்கோளர்கள் ெங்களது 

வோக்கிலனச்ஜசலுத்ெலோம். பெர்ெல் ஆலணயத்ெோல் வலரயறுக்கப் ட்டுள் 

-ள 11 ஆவணங்கள் விவரம்: 

1. ஆெோர் அட்லட. 

2. கடவுச்சீட்டு. 

3. ஓட்டுநர் உரிமம். 

4. மத்திய, மோநில அரசுகள், ஜ ோதுத்துலற நிறுவனங்களில்  ணியோற்றி 

வருவெற்கோன நிழற் டத்துடன்கூடிய அலடயோள அட்லட. 

5. வங்கி அல்லது அஞ்சலக பசமிப்புக் கணக்குப் புத்ெகம். 

6. பெசிய மக்கள்ஜெோலக  திபவடு அளித்துள்ள ஸ்மோர்ட் அட்லட. 

7. நூறு நோள் பவலல திட்டத்துக்கோன அட்லட. 

8. PAN (நிரந்ெர கணக்கு எண்) அட்லட 

9. ஜெோழிலோளர் நலத்துலறயின் சுகோெோர கோப்பீட்டு அட்லட. 

10. நிழற் டத்துடன்கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம். 

11. நோ.உ’கள், ச.ம.உ’களோக இருந்ெோல் அவர்களுக்கோன அதிகோரப்பூர்வ 

அலடயோள அட்லட. 

வோக்கோளர்கள் வழக்கமோக  யன் டுத்தும் நிழற் டத்துடன்கூடிய வோக்கோள 

-ர் அலடயோள அட்லட லகயிலிருந்ெோல் பெர்ெல் ஆலணயம் வலரயறுத் 

-துள்ள 11 ஆவணங்களில் ஏபெனும் ஒன்லற உடன் எடுத்துச்ஜசல்ல 

பவண்டிய அவசியமில்லல. 

 

2. வோக்குப்  திவு பநரமும், நலடமுலறகளும்... 

பெர்ெல் வோக்குப்  திவு பநரம்: கோலல 7 மணி முெல் இரவு 7 மணி வலர.  

2 மணி பநரத்துக்கு ஒருமுலற வோக்குப் திவு நிலவரங்கள் ஜவளியோகும்.  

இரவு 7 மணிக்கு முன் ோக வோக்குச்சோவடிக்கு வரும் அலனவருக்கும் 

படோக்கன்கள் விநிபயோகிக்கப் டும். 

அலனத்து வோக்குச் சோவடிகளுக்கும் ெலோ 12 கபரோனோ பநோய்த்ஜெோற்லறத் 

ெடுக்கும் கவச உலடகள் அளிக்கப் டும். 

மோலல 6 மணி முெல் 7 மணி வலரயிலோன ஒரு மணி பநரத்தில் 

கபரோனோ  ோதித்பெோர் வோக்களிக்க வரலோம். அவர்கள் கபரோனோ கவச 

உலடலய அணிந்துவருவது கட்டோயம். 

கபரோனோ பநோய்த்ஜெோற்று  ோதித்பெோர் வோக்களிக்க வரும்ப ோது, வோக்குச் 

சோவடியில் உள்ள அலனவரும் கபரோனோ கவச உலடலய அணிந்திருப்  

-ர். இெர நலடமுலறகள் அலனத்தும் வோக்களிப்பின்ப ோது பின் ற்றப் டு  

-லவயோகபவ இருக்கும். 

 

 

 

 

 

 



         

    

 

 

3.ெம்மு-கோஷ்மீர்: உலகின் உயரமோன இரயில்பவ  ோலத்தின் வலளலவ 

கட்டலமக்கும்  ணி நிலறவு 

ெம்மு-கோஷ்மீரில் உள்ள ஜசனோப் ஆற்றுப்  டுலகயில் கட்டப் ட்டு வரும் 

உலகின் உயரமோன இரயில்  ோலத்தின் வலளலவ கட்டலமக்கும்  ணி 

நிலறவலடந்ெது. ெம்மு-கோஷ்மீரில் உள்ள ஜசனோப் ஆற்றுப்  டுலகயில் 

இருந்து 359 மீ உயரத்தில் இரயில்  ோலம் கட்டப் ட்டு வருகிறது. `1,486 

பகோடி மதிப்பில் 1.3 கிமீ நீளத்தில் கட்டப் ட்டுவரும் இப் ோலத்லெ ெோங்கும் 

இரும்பு வலளலவ கட்டலமக்கும்  ணி நிலறவலடந்துள்ளது. 

 

4. கிழக்கிந்திய ஜ ருங்கடல்  குதியில் இந்தியோ கூட்டு கடற் லட  யிற்சி 

இந்தியோ உட் ட ‘QUAD’ அலமப்பில் இடம்ஜ ற்றிருக்கும் நோடுகள், பிரோன்சு 

-டன் இலணந்து கிழக்கு இந்திய ஜ ருங்கடல்  குதியில் மிகப்ஜ ரிய 

அளவிலோன மூன்று நோள் கூட்டு கடற் லட  யிற்சிலய ஜெோடங்கின. இந்ெ 

நோடுகளிலடபய கிழக்கு இந்திய ஜ ருங்கடல் பிரோந்தியத்தில் வளர்ந்து 

வரும் இரோணுவ ஒத்துலழப்ல  பிரதி லிக்கும் வலகயில் இந்ெக் கூட்டுப் 

 யிற்சி பமற்ஜகோள்ளப் டுகின்றது. 

பிரோன்ஸ் சோர்பில் நடத்ெப் டும் ‘லோ ஜ ஜரளஸ்’ என்ற இந்ெக் கூட்டுப் 

 யிற்சியில் இந்திய கடற் லடயின் ெோக்குெல் கப் ல்கள் சோத்புரோ, கில்டன் 

ஆகியவற்றுடன் நீண்டதூர கண்கோணிப்பு விமோனந்ெோங்கி ப ோர்க்கப் லோ 

-ன பி-8ஐ கப் லும்  ங்பகற்கிறது. இலவ, பிரோன்ஸ், ஆஸ்திபரலியோ, 

ெப் ோன், அஜமரிக்கோ ஆகிய நோடுகளின் ப ோர்க்கப் ல்கள் மற்றும் ப ோர் 

விமோனங்களுடன்  யிற்சியில் ஈடு டும் என்று அதிகோரிகள் ஜெரிவித்ெனர். 

இந்ெ கூட்டுப் யிற்சியில் வோன்வழித்ெோக்குெல் மற்றும் வோன்வழி ெோக்குெல் 

எதிர்ப்பு  யிற்சி, ெலரவழி ெோக்குெல் எதிர்ப்பு  யிற்சி, ஒரு கப் லிலிருந்து 

மற்ஜறோரு கப் லுக்கு வீரர்கள்  றந்து ஜசல்லுெல் உள்ளிட்ட பமம் ட்ட 

மற்றும் சிக்கலோன கடற் லட  யிற்கள் இடம்ஜ றும். 

இந்பெோ- சிபிக் பிரோந்தியத்லெ சுெந்திரமோனெோகவும், அலனவருக்குமோ 

-னெோகவும் மோற்றுவது,  ன்னோட்டுச் சட்டங்களின் அடிப் லடயிலோன 

நலடமுலறகலள அந்ெப்  குதியில் உறுதி டுத்துவது ஆகியலவபய இந்ெ 

கூட்டுப் யிற்சியின் முக்கிய குறிக்பகோளோகும். 

 

5. விலளயோட்டோய் சில கலெகள்: ஒலிம்பிக் ப ோட்டி ஜெோடங்கிய நோள் 

உலகில் நோகரிகம் வளர்வெற்கு முன்ப , கிமு 776’இல் சில நோடுகள் 

 ங்பகற்ற ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகள் கிபரக்க நோட்டில் நடத்ெப் ட்டெோக வரலோறு 

கூறுகிறது. இந்ெக் கோலகட்டத்தில்  ல்பவறு பிரிவுகளில் ப ோட்டிகள் 

நடத்ெப் ட்டுள்ளன. பின்னர் கோலம் ஜசல்லச்ஜசல்ல, இப்ப ோட்டியின் மதிப்பு 

குலறந்து பின்னர் ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகபள நின்றுப ோனது. 

இலெத்ஜெோடர்ந்து நவீன யுகத்தில் ஒலிம்பிக் ப ோட்டிகலள நடத்ெ கிபரக்க 

நோட்டினர் 18ஆம் நூற்றோண்டு முெல் முயற்சிகலள பமற்ஜகோண்டு வந்ெனர். 

இென் ஜெோடக்கமோக உள்ளூர் இலளஞர்கள் கலந்துஜகோண்ட ப ோட்டிகள் 

நடத்ெப் ட்டு வந்ென. இந்நிலலயில் பிரோன்ஸ் நோட்லடச் சோர்ந்ெ ல பர டி 

குஜ ர்டின் என் வர், நவீன ஒலிம்பிக் ப ோட்டிக்கோன அடிப் லட விதிகலள 

வகுத்ெோர். 1892ஆம் ஆண்டில்  ன்னோட்டு விலளயோட்டு அலமப்புகளிடம், 

ஒலிம்பிக் ப ோட்டிலய மீண்டும் ஜெோடங்குவது ற்றி அவர் விவோதித்ெோர். 

இலெத்ஜெோடர்ந்து 1894ஆம் ஆண்டில் நடந்ெ  ன்னோட்டு விலளயோட்டு 

அலமப்புகளின் கூட்டத்தில், ஒலிம்பிக் ப ோட்டிலய மீண்டும் ஜெோடங்க 

முடிஜவடுக்கப் ட்டது. 

இலெத்ஜெோடர்ந்து 1896ஆம் ஆண்டு, ஏப்.6ஆம் பெதி முெலோவது ஒலிம்பிக் 

ப ோட்டி ஏஜென்ஸ் நகரத்தில் ஜெோடங்கியது. இந்ெ ஒலிம்பிக் ப ோட்டியில் 

லசக்கிளிங், கத்திச்சண்லட, ஜிம்னோஸ்டிக்ஸ், ஜடன்னிஸ், துப் ோக்கி 

சுடுெல், நீச்சல், ெடகளம்,  ளுதூக்குெல் மற்றும் மல்யுத்ெம் ஆகிய 9 

பிரிவுகளில் மட்டுபம ப ோட்டிகள் நடத்ெப் ட்டன. 13 நோடுகலளச் சோர்ந்ெ 

241 வீரர்கள் இப்ப ோட்டியில்  ங்பகற்றனர். முெல் நோளன்று நடந்ெ டிரிபிள் 

ெம்ப் ப ோட்டியில் (மும்முலற ெோண்டும் ப ோட்டி) அஜமரிக்க ெடகள வீரரோன 

பெம்ஸ் பகோபனோளி ெங்கப் ெக்கம் ஜவன்றோர். இென்மூலம் ஒலிம்பிக்கில் 

முெல் ெங்கப் ெக்கத்லெ ஜவன்ற வீரர் என்ற ஜ ருலமலயப்ஜ ற்றோர். 

இலெத்ஜெோடர்ந்து நலடஜ ற்ற உயரந்ெோண்டும் ப ோட்டியிலும்  ங்பகற்ற 

பெம்ஸ் பகோபனோளி, இதில் ஜவள்ளிப் ெக்கத்லெ லகப் ற்றினோர். 

 

6. பசதி ஜெரியுமோ? 

மோர்ச் 26: வங்கபெச சுெந்திரப் ஜ ோன்விழோ ஆண்டு ஜகோண்டோட்டத்தில் 

பிரெமர் நபரந்திர பமோடி  ங்பகற்றோர். இலெஜயோட்டி வங்கபெசத்தின் 

டோக்கோ - பமற்குவங்கத்தின் புதிய ெல்ல குரி இலடபய புதிய  யணிகள் 

இரயில் ஜெோடங்கப் ட்டது. 

மோர்ச் 28: ஒரு நோள் கிரிக்ஜகட்டில் 5,000 ரன்கலளக் கடந்ெ இரண்டோவது 

இந்திய இலண என்கிற ஜ ருலமலய பரோஹித் சர்மோ-ஷிகர் ெவோன் 

பெோடி ஜ ற்றது. இெற்கு முன் இந்ெப் ஜ ருலமலய சச்சின் ஜடண்டுல்கர் - 

சவுரவ் கங்குலி பெோடி ஜ ற்றிருந்ெது. 

மோர்ச் 29: சூயஸ் கோல்வோயில் சிக்கிக்ஜகோண்ட ‘எவர் கிவன்’ என்ற ஜ ரிய 

கப் ல் ஒருவோரகோல ப ோரோட்டத்துகுப்பிறகு மீட்கப் ட்டது. மண்ணள்ளிகள், 

இழுலவ  டகுகள்மூலம் இந்ெப்  ணி பமற்ஜகோள்ளப் ட்டது. 

மோர்ச் 30: உலகிபலபய முென்முலறயோக கபரோனோ ஜெோற்றிலிருந்து 

விலங்குகளுக்கு  ோதுகோப்பு அளிக்கும், “கோர்னிவோக்-பகோவ்” என்ற 

ெடுப்பூசிலய ரஷியோ உருவோக்கியுள்ளது. 

மோர்ச் 31: இந்தியோவிலிருந்து சர்க்கலர,  ருத்தி ஆகியவற்லற இறக்குமதி 

ஜசய்ய  ோகிஸ்ெோன் முடிஜவடுத்ெது. இந்தியோவிலிருந்து ஜ ோருள்கலள 

இறக்குமதி ஜசய்வதில்லல என்று இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எடுத்ெ 

முடிலவ அந்நோடு லகவிடுவெோக அறிவித்ெது. ஆனோல், இந்ெ முடிவு 

ஒத்திலவக்கப் ட்டுள்ளது. 

ஏப்.1: நோடு முழுவதும் 45 வயது பமற் ட்படோருக்கு கபரோனோ ெடுப்பூசி 

ஜசலுத்தும் திட்டம் ஜெோடங்கியது. 

ஏப்.1: இந்திய திலரப் டத் துலறயில் வழங்கப் டும் மிகவுயரிய விருெோன 

‘ெோெோ சோபகப்  ோல்பக’ விருதுக்கு நடிகர் ரஜினி பெர்வுஜசய்யப் ட்டோர். 

ஏற்கனபவ  த்மபூஷண்,  த்மவிபூஷன் ஆகிய விருதுகலள அவர் 

ஜ ற்றுள்ளோர். 

ஏப்.1: ெமிழ்நோடு பெர்ெல்  ரப்புலரயில் சர்ச்லசக்குரிய வலகயில் ப சிய 

திமுக மக்களலவ உறுப்பினர் ஆ ரோசோ, 48 மபந  ரப்புலர பமற்ஜகோள்ள 

ெலலலமத்பெர்ெல் ஆலணயம் ெலடவிதித்ெது. 

 

7. இந்தியோ, ஐக்கிய அமீரகம், இஸ்பரல் இலடபய 2030இல் முத்ெரப்பு 

வர்த்ெகம் `8 இலட்சம் பகோடியோக உயரும் 

இந்தியோ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் & இசுபரல் ஆகிய நோடுகளுக்கிலடயிலோன 

முத்ெரப்பு வர்த்ெகம் 2030இல் `8 லட்சம் பகோடி அளவுக்கு உயரும் என்று 

எதிர் ோர்க்கப் டுகிறது. இந்பெோ-இஸ்பரல் வர்த்ெக சல யின் சர்வபெச 

கூட்டலமப்பு ஏற் ோடு ஜசய்ெ கூட்டத்தில் இந்நோடுகளுக்கிலடயிலோன 

வர்த்ெக சூழல் குறித்து விவோதிக்கப் ட்டது. 

 

 



         

    

1. 2020ஆம் ஆண்டின் ஆக்ஸ்ப ோர்டு ஹிந்தி ச ோல்லோக செரிவு 

ச ய்யப் ட்ட ச ோல் எது? 

அ) ஆத்மநிர்பார்தா  

ஆ) நாரி ஷக்தி 

இ) ஆதார் 

ஈ) சம்விதான் 

✓ ஆக்ஸ்பபார்டு குழுமமானது 2020ஆம் ஆண்டின் ஆக்ஸ்பபார்டு ஹிந்தி 

சசால்லாக, ‘ஆத்மநிர்பார்தா’ என்ற சசால்லலத் பதர்வு சசய்துள்ளது. 

ஹிந்தி சமாழியில், இந்தச் சசால்லுக்கு ‘தன்னம்பிக்லக’ என்று சபாருள்.  

✓ ஆக்ஸ்பபார்டு பதர்ந்சதடுத்த முந்லதய ஆண்டின் ஹிந்தி சசாற்கள் – 

‘ஆதார்’ (2017), ‘நாரி சக்தி’ (2018) மற்றும் ‘சம்விதான்’ (2019). பிரதமரின் 

உலரலயத்சதாடர்ந்து, ‘ஆத்மநிர்பார்தா’ என்ற சசால் அதிகளவில் சபாது 

மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. “ஆசியோ மற்றும்  சிபிக்கில் 2021’இல் ச ோருளோெோர மற்றும்  மூக 

ஆய்வினை” செளியிட்டு, 2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவின் 

ெளர்ச்சினய 7% எை மதிப்பிட்ட நிறுெைம் எது? 

அ) பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியம் 

ஆ) UNESCAP  

இ) உலக வங்கி 

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஆசியா மற்றும் பசிபிக் நாடுகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் சபாருளாதார 

மற்றும் சமூக ஆலையம் (UNESCAP) ஆசியா மற்றும் பசிபிக் 2021’இன் 

சபாருளாதார மற்றும் சமூக ஆய்வு என்ற தலலப்பில் ஓர் அறிக்லகலய 

சவளியிட்டது. அறிக்லகயின்படி, 2021-22ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 7% 

சபாருளாதார வளர்ச்சிலய பதிவுசசய்யும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. P K மிஸ்ரோ, அனில் கன்ெத் மற்றும் அப ோக் குலோட்டி ஆகிபயோர் 

உச் நீதிமன்றத்ெோல் நியமிக்கப் ட்ட குழுவில், எந்ெப் பிரச் னைனய 

ஆய்வுச ய்ெெற்கோக உறுப்பிைர்களோக உள்ளைர்? 

அ) முதலீட்லடத் திரும்பப்சபறுதல் 

ஆ) பவளாண் சட்டங்கள்  

இ) சதாழிற்சார் சுகாதாரம் 

ஈ) மதமாற்ற எதிர்ப்பு சட்டங்கள் 

✓ 3 புதிய சர்ச்லசக்குரிய பவளாண் சட்டங்கலள ஆய்வு சசய்வதற்காக 

2021 ஜனவரியில், உச்சநீதிமன்றம், நால்வர் குழுலவ நியமித்தது. 

பமலும், அறிவிக்கப்படும்வலர, அம்மூன்று பவளாண் சட்டங்கலள அமல் 

-படுத்துவலத தற்காலிகமாக அது நிறுத்திலவத்தது. உறுப்பினர்களில் 

P K மிஸ்ரா, அனில் கன்வத், அபசாக் குலாட்டி மற்றும் பூபிந்தர் சிங் மான் 

ஆகிபயார் அடங்குவர். அந்தக் குழு தனது அறிக்லகலய சமீபத்தில் உச்ச 

நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தது. 

 

4. அடுத்ெ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு (2021-26) நிர்ணயிக்கப் ட்டுள்ள 

புதிய  ணவீக்க இலக்குக்கற்னற எது? 

அ) 2.0 முதல் 6.0 சதவீதம் வலர  

ஆ) 1.5 முதல் 5.5 சதவீதம் வலர 

இ) 2.5 முதல் 6.5 சதவீதம் வலர 

ஈ) 3.0 முதல் 7.0 சதவீதம் வலர 

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம், 1934’இன்கீழ் 2021 ஏப்ரல்.1 முதல் 2026 

மார்ச்.31 வலரயிலான பைவீக்க இலக்கு 4 சதவீதமாக இருதரப்பிலும் 2 

சதவீத வித்தியாசத்துடன் லவக்கப்பட்டுள்ளதாக சபாருளாதார விவகார 

சசயலாளர் அறிவித்தார். முந்லதய ஐந்து ஆண்டுகளில் (2016-21) அரசா 

-ங்கத்தால் ரிசர்வ் வங்கிக்கு ஆலையிடப்பட்ட இலக்கும் இதுதான்.  

✓ ரிசர்வ் வங்கியானது 2021 மார்ச்.31 வலர வருடாந்திர பைவீக்கத்லத 

4 சதவீதமாக, 6% உயர்ந்தபட்ச சகிப்புத்தன்லமயுடனும், 2% குலறந்தபட் 

-ச சகிப்புத்தன்லமயுடனும் பராமரிக்க பவண்டும். 

 

5. “செற்கோசிய ெடுப்பூசிகள்” என்ற அறிக்னகயில், எந்ெ நிறுெைம், 

FY22’இல், இந்தியோவின் சமோத்ெ உள்நோட்டு உற் த்தியின் ெளர்ச்சி 

7.5% முெல் 12.5% ெனர இருக்கும் என்று மதிப்பிட்டுள்ளது? 

அ) பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியம் 

ஆ) S & P 

இ) உலக வங்கி  

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ உலக வங்கியானது அண்லமயில், “சதற்காசிய தடுப்பூசிகள்” என்ற 

தலலப்பில் அறிக்லகசயான்லற சவளியிட்டுள்ளது. 

✓ தனியார்துலற நுகர்வும் சபாதுத்துலற முதலீடும் 2021-22’இல் (FY22) 

இந்திய சபாருளாதாரத்லத 10.1% அளவுக்கு வளர்ச்சியலடய லவக்கும் 

என அவ்வறிக்லக கூறுகிறது. COVID-19 சதாற்றால் ஏற்பட்ட நிச்சயமற்ற 

தன்லமயின் காரைமாக, 2021-22 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சபாரு 

-ளாதார வளர்ச்சி 7.5% முதல் 12.5% வலர இருக்கும் என்றும் அது 

மதிப்பிட்டுள்ளது. 2020-21 நிதியாண்டில் இந்திய சபாருளாதாரம் 8.5% 

சுருங்கக்கூடும் என்றும் அது கணித்துள்ளது. 

 

6. NITI ஆபயோக் செோடங்கிய ‘AIM - PRIME’ திட்டத்தின் பநோக்கம் 

என்ை? 

அ) மாைவர்களிலடபய புத்தாக்கங்கலள ஊக்குவித்தல் 

ஆ) அறிவியல்சார்ந்த துளிர் நிறுவனங்கலள ஊக்குவித்தல்  

இ) பள்ளிகளில் AI & ML ஐ ஊக்குவித்தல்  

ஈ) மாைவ சதாழில்முலனபவாருக்கு ஆதரவளித்தல் 

✓ NITI ஆபயாகின் அடல் புத்தாக்க இயக்கம் (AIM), AIM-PRIME (Program 

for Researchers on Innovations, Market-Readiness & Entrepreneurship 

கண்டுபிடிப்புகள், சந்லத-தயார்நிலல மற்றும் சதாழில்முலனபவார் 

பற்றிய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான திட்டம்) திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்தியு 

-ள்ளது. இது, இந்தியா முழுவதும் அறிவியல் அடிப்பலடயிலான துளிர் 

நிறுவனங்கலள ஊக்குவிப்பலதயும் ஆதரிப்பலதயும் பநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. 

✓ இந்தத் திட்டத்லத சதாடங்குவதற்காக, AIM ஆனது பில் & சமலிண்டா 

பகட்ஸ் அறக்கட்டலளயுடன் கூட்டுபசர்ந்துள்ளது. இது சவஞ்சர் சசன்டர் 

என்றசவாரு இலாப பநாக்கற்ற சதாழில்நுட்ப வணிக காப்பகத்தால் 

சசயல்படுத்தப்படும். 

 

7. அண்னமயில், 2019ஆம் ஆண்டுக்கோை எம்ப ோரிஸ் ஸ்னகஸ்கி 

-ரோப் ர் விருதுச ற்ற லக்ெோ னமயம் அனமந்துள்ள நோடு எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் 

இ) சசளதி அபரபியா 

ஈ) ரஷியா  

✓ ரஷியாவின் புனித பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் அலமந்துள்ள லக்தா லமயத்திற்கு 

2019ஆம் ஆண்டுக்கான எம்பபாரிஸ் ஸ்லகஸ்கிராப்பர் விருது வழங்கப் 

-பட்டுள்ளது. இது உயரமான கட்டடக்கலலக்கு வழங்கப்படும் மிகவும் 

மதிப்புமிக்க விருதாகும். இந்தக் கட்டடம் 462 மீ உயரம் சகாண்டது. 20 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த விருது சதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ரஷியா 

முதன்முலறயாக இந்த விருலதப் சபற்றுள்ளது. 

 

8. ‘உலகளோவிய  ோலிை இனடசெளி அறிக்னக’னய செளியிடுகிற 

 ன்ைோட்டு அனமப்பு எது? 

அ) உலக சபாருளாதார மன்றம்  

ஆ) உலக வங்கி 

இ) ஐநா வளர்ச்சித் திட்டம் 

ஈ) பன்னாட்டுச் சசலவாணி நிதியம் 

✓ உலக சபாருளாதார மன்றமானது அண்லமயில் உலகளாவிய பாலின 

இலடசவளி அறிக்லக – 2021’ஐ சவளியிட்டது. 156 நாடுகளில் இந்தியா 

140ஆவது இடத்தில் உள்ளது. கடந்த ஆண்டின் அறிக்லகயில், இந்தியா 

112ஆவது இடத்தில் இருந்தது. நடப்பாண்டில், இந்தியா, 28 இடங்கள் 

பின்தங்கியுள்ளது. சபாதுவில் இந்தியாவின் பாலின இலடசவளி 62.5 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சதவீதமாக உள்ளது. அரசியல் அதிகாரமளித்தல் துலைக் குறியீட்டில் 

சபரும்பாலான சரிவு காைப்பட்டதாக அக்குறியீடு குறிப்பிட்டது. 

 

9.இந்தியோவிற்கும் பின்ெரும் எந்நோட்டிற்கும் இனடயிலோை விரிெோ 

-ை ச ோருளோெோர ஒத்துனைப்பு மற்றும் கூட்டு ஒப் ந்ெம் (CECPA), 

2021 ஏப்.1 முெல் நனடமுனறக்கு ெந்ெது? 

அ) ஐக்கிய அசமரிக்க நாடுகள் 

ஆ) ஜப்பான் 

இ) சமாரீஷியஸ்  

ஈ) இலங்லக 

✓ இந்தியா-சமாரீஷியஸ் விரிவான சபாருளாதார ஒத்துலழப்பு மற்றும் 

கூட்டாண்லம ஒப்பந்தத்தில், 2021 பிப்.22 அன்று இந்திய அரசு லகசய 

-ழுத்திட்டது. இந்த ஒப்பந்தம் சதாடர்பான அலனத்து சட்ட முலறகளும் 

பூர்த்தி சசய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய மலறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கங்க 

-ள் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் 2021 ஏப்.1 முதல் நலடமு 

-லறக்கு வந்துள்ளது. 

 

10. ‘Exam Warriors’ நூலின் புதிய  திப்பின் ஆசிரியர் யோர்? 

அ) இந்தியப்பிரதமர்  

ஆ) இந்தியக்குடியரசுத்ததைவர் 

இ) இந்தியக்குடியரசுத்துதைத்ததைவர் 

ஈ) மக்களலவ சபாநாயகர் 

✓ இந்தியப் பிரதமர் பமாடி, ‘Exam Warriors’ என்ற நூலின் புதிய பதிப்லப 

எழுதியுள்ளார். இந்த நூல், மாைவர்களுக்கும் சபற்பறார்களுக்கும் பதர் 

-வின்பபாது ஏற்படும் கவலல மற்றும் மனவழுத்தத்லத சமாளிக்க பல 

புதிய மந்திரங்கலளக்சகாண்டுள்ளது. இது, முன்னணி நூல் விற்பலன 

அங்காடிகளிலும், இலைய அங்காடிகளிலும் விற்பலனக்கு கிலடக்கும். 

இந்த நூல், NaMo சசயலியிலும் கிலடக்கப்சபறுகிறது. 

 


1. பபரலவத் பதர்தல்: 71.79% வாக்குப் பதிவு 

தமிழ்நாடு சட்டப்பபரலவத் பதர்தலில் பதாராயமாக 71.79 சதவீதம் வலர 

வாக்குகள் பதிவாகின. இதன் எண்ணிக்லக பமலும் அதிகரிக்க 

வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தலலலமத்பதர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாகு 

சதரிவித்தார். இதனிலடபய, வாக்குப்பதிவின்பபாது பகாளாறு காரைமாக 

100’க்கும் பமற்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மாற்றப்பட்டன. முதல் 

முலறயாக சட்டப்பபரலவத் பதர்தலில் ஒப்புலகச்சீட்டு இயந்திரங்கள் 

அலனத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

தமிழ்நாட்டின் பதினாறாவது சட்டப்பபரலவத்பதர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு 

காலல 7 மணிக்குத் சதாடங்கியது. 

கபரானா பநாய்த்சதாற்று காரைமாக, ஆயிரம் வாக்காளர்களுக்கு ஒரு 

வாக்குச்சாவடி என வலரயறுக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால், வாக்குச்சாவடிக 

-ளின் எண்ணிக்லக 67,775’லிருந்து 88,937 வாக்குச் சாவடிகளாக 

அதிகரிக்கப்பட்டன. மாலல 7 மணிக்கு வாக்குப் பதிவு நிலறவலடந்ததும், 

வாக்குப்பதிவுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அலனத்து இயந்திரங்களும் வாக்கு 

எண்ணும் லமயங்களுக்கு எடுத்துச் சசல்லப்பட்டன. தமிழ்நாடு முழுவதும் 

42 அலமவிடங்களில் 75 வாக்கு எண்ணும் லமயங்கள் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளன. 

சட்டப்பபரலவத் பதர்தல் களத்தில் 3,998 பவட்பாளர்கள் உள்ளனர். அவர் 

-களுள் 411 சபண்கள். பதர்தலில் பதிவான வாக்குகள் அலனத்தும் பம 2 

அன்று எண்ைப்படவுள்ளன. 

 

 

2. ஒபர நாளில் 43 இலட்சம் கபரானா தடுப்பூசிகள்: இந்தியா சாதலன 

COVID-19’க்கு எதிரான பபாராட்டத்தில் புதிய சாதலனயாக, கடந்த 24 

மணி பநரத்தில் 43 இலட்சம் தடுப்பூசிகள்பபாட்டு இந்தியா புதிய சாதலன 

பலடத்துள்ளது. இதுவலர நாட்டில் ஒபர நாளில் பபாடப்பட்ட தடுப்பூசி 

எண்ணிக்லகயில் இது மிகவதிகம். 

 

3. உச்சநீதிமன்ற தலலலம நீதிபதியாக என்.வி. ரமைா நியமனம் 

உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய தலலலம நீதிபதியாக நீதிபதி என்.வி. ரமைா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய தலலலம நீதிபதியாக 

என்.வி. ரமைாலவ நியமித்து குடியரசுத்தலலவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். 

இதுகுறித்து மத்திய அரசு சவளியிட்டிருக்கும் அறிவிக்லகயில், நீதிபதி 

ரமைா, உச்சநீதிமன்றத்தின் 48ஆவது தலலலம நீதிபதியாக ஏப்ரல்.24 

அன்று பதவிபயற்றுக் சகாள்கிறார். 

தற்பபாது உச்சநீதிமன்ற தலலலம நீதிபதியாக இருக்கும் எஸ்.ஏ. பபாப்பட 

அவர்களின் பதவிக்காலம் ஏப்.23’இல் நிலறவு சபறுவலத அடுத்து, புதிய 

தலலலம நீதிபதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய 

தலலலம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் என்.வி. ரமைா, 2022ஆம் 

ஆண்டு ஆக.26 வலர இப்பதவிலய வகிப்பார். 

 

4. புதிய வருவாய்த் துலறச் சசயலராக தருண் பஜாஜ் நியமனம் 

சபாருளாதார விவகாரங்கள் துலறயின் சசயலர் தருண் பஜாஜ், மத்திய 

அரசின் புதிய வருவாய்த் துலறச் சசயலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மத்திய 

அரசின் பல்பவறு துலறகளின் சசயலர்கள் பணியிடமாற்றம் சசய்யப்பட்டு 

-ள்ளனர். இதுசதாடர்பாக, மத்திய பணியாளர்-பயிற்சித்துலற அலமச்சகம் 

பிறப்பித்த உத்தரவில் சதரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது: ஹரியானாலவச் பசர் 

 

 



         

    

-ந்த மூத்த இ ஆ ப அதிகாரியும், சபாருளாதார விவகாரங்கள் துலற சசயல 

-ருமான தருண் பஜாஜ், வருவாய்த்துலறயின் புதிய சசயலராக நியமிக்கப் 

-பட்டுள்ளார். அவர் வகித்த சபாருளாதார விவகாரங்கள் துலறயின் சசயல 

-ராக மூத்த இ ஆ ப அதிகாரி அஜய் பசத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

உள்துலற கூடுதல் சசயலரான ஞாபனஷ் குமார், நாடாளுமன்ற விவகார 

-ங்கள் அலமச்சகத்தின் சசயலராகவும், தகவல், ஒலிபரப்பு அலமச்சகத்தி 

-ன் சிறப்புச்சசயலர் அலி ராஸா ரிஸ்வி, சபாதுத்துலற நிறுவனங்கள் 

துலறயின் சசயலராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். வருவாய்த்துலற சிறப்பு 

சசயலர் அனில்குமார் ஜா, பழங்குடியினர் விவகாரங்கள் துலறயின் சசய 

-லராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என அவ்வுத்தரவில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. நடப்பாண்டில் இந்தியப் சபாருளாதாரம் வளரும்: IMF கணிப்பு 

நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சபாருளாதார வளர்ச்சி 12.5 சதவீதம் 

அதிகரிக்கும் என்று பன்னாட்டு நிதியம் கணித்துள்ளது. உலக வங்கியின் 

வருடாந்திர மாநாடு விலரவில் நலடசபறவுள்ளது. இலதசயாட்டி, 

வாஷிங்டலனத் தலலலமயிடமாகக் சகாண்டு இயங்கும் பன்னாட்டுச் 

சசலவாணி நிதியம் (IMF) அறிக்லக ஒன்லற சவளியிட்டுள்ளது. 

அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: நடப்பு நிதியாண்டின் இந்தியாவின் சபாரு 

-ளாதார வளர்ச்சி 12.5 சதவீதம் அதிகரிக்கும். இது, அடுத்த நிதியாண்டில் 

6.9% அதிகரிக்கும். கடந்த ஆண்டு கபரானா பரவலால் பாதிப்புகள் இருந்த 

பபாதிலும், சீனாவின் சபாருளாதாரம் 2.3 சதவீதம் வளர்ச்சி அலடந்தது.  

நடப்பு நிதியாண்டில் அது, 8.6 சதவீதமாகவும், அடுத்த நிதியாண்டில் 5.6 

சதவீதமாகவும் இருக்கும். நடப்பு நிதியாண்டில் சீனாலவவிட இந்தியாவி 

-ன் சபாருளாதார வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் என்று அந்த அறிக்லகயில் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து IMF அலமப்பின் தலலலமப் சபாருளா 

-தார நிபுைர் கீதா பகாபிநாத் கூறியதாவது: கடந்த 2020’இல் சர்வபதச 

சபாருளாதாரம் 3.3 சதவீதம் சரிலவச் சந்தித்தது. 

நடப்பு நிதியாண்டிலும், அடுத்த நிதியாண்டிலும் சபாருளாதாரம் மீண்டும் 

வரும் என கணித்துள்பளாம். நடப்பு நிதியாண்டில் சர்வபதச சபாருளாதார 

வளர்ச்சி 6%ஆகவும், 2022’இல் 4.4%ஆகவும் இருக்கும் என்றார் அவர். 

 

6. ஒருநாள் தரவரிலச: ஷிகா பாண்பட முன்பனற்றம் 

ஐசிசியின் ஒருநாள் கிரிக்சகட் தரவரிலசயில் சபௌலர்கள் பிரிவில் இந்திய 

வீராங்கலன ஷிகா பாண்பட முதல் 10 இடங்களுக்குள்ளாக முன்பனறியு 

-ள்ளார். ICC சவளியிட்ட திருத்தப்பட்ட தரவரிலசயின்படி, ஷிகா 610 

புள்ளிகளுடன் 10ஆவது இடத்துக்கு திரும்பியுள்ளார். 

சக வீராங்கலனகளான ஜுலன் பகாஸ்வாமி 681 புள்ளிகளுடன் 5ஆம் 

இடத்திலும், பூனம் யாதவ் 641 புள்ளிகளுடன் 8ஆவது இடத்திலும் நீடிக்கி 

-ன்றனர். ஆஸ்திபரலிய தரப்பில் மீகன் ஷட் 762 புள்ளிகளுடன் 2ஆவது 

இடத்துக்கு முன்பனறியுள்ளார். அந்த அணியின் நிபகாலா பகரி முதல் 

முலறயாக 37ஆவது இடத்லதப் பிடித்துள்ளார். இப்பிரிவில் ஆஸ்திபரலி 

-யாவின் சஜஸ் பஜானசன் (793) முதலிடத்தில் சதாடர, சதன் ஆப்பிரிக்கா 

-வின் மாரிஸாபன காப் 747 புள்ளிகளுடன் 3ஆம் இடத்தில் இருக்கிறார். 

பபட்ஸ்வுமன்கள் வரிலசயில் இந்தியாவின் ஸ்மிருதி மந்தனா 710 

புள்ளிகளுடன் 7ஆம் இடத்தில் இருக்க, பகப்டன் மிதாலி ராஜ் 709 புள்ளிக 

-ளுடன் 8ஆவது இடத்தில் இருக்கிறார். ஆஸ்திபரலியாவின் அலிஸா 

ஹீலி மீண்டும் 3ஆவது இடத்துக்கு (753) வந்துள்ளார். சக வீராங்கலன 

எலிஸ் சபரி 701 புள்ளிகளுடன் 9ஆவது இடத்தில் இருக்கிறார். அந்த 

அணியின் ஆஷ்லி கார்டனர் முதன்முலறயாக 30ஆவது இடத்லதப் பிடித் 

-துள்ளார். நியூஸிலாந்தின் சலௌசரன் சடௌன் 55 இடங்கள் முன்பனறி 

62ஆவது இடத்லதப் பிடித்துள்ளார். இப்பிரிவில் இங்கிலாந்தின் படமி பியூ 

-சமௌன்ட் 765 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்கிறார். சதன் ஆப்பிரிக் 

-காவின் லிசஸசல லீ 758 புள்ளிகளுடன் 2ஆம் இடத்லதப்பிடித்துள்ளார். 

ஆல்-ரவுண்டர்கள் பிரிவில் ஒபர இந்தியராக தீப்தி சர்மா 343 புள்ளிகளுட 

-ன் 5ஆவது இடத்தில் சதாடர்கிறாாாா். ஆஸ்திபரலியாவின் எலிஸ் சபரி 

(461), சதன் ஆப்பிரிக்காவின் மாரிஸாபன காப் (418), பமற்கிந்தியத் தீவுக 

-ளின் ஸ்சடபானி சடய்லர் (410) ஆகிபயார் இப்பிரிவில் முலறபய முதல் 

3 இடங்களில் உள்ளனர். 

 

7. உலக தடகள ரிபல: இந்திய அணியில் தனலட்சுமி, ஹிமா தாஸ் 

உலக தடகள ரிபல பபாட்டியில் பங்பகற்கும் இந்திய அணியில் தமிழக 

வீராங்கலன தனலட்சுமியுடன் ஹிமா தாஸ், டூட்டி சந்த் ஆகிபயார் 

இடம்பிடித்துள்ளனர். 

பபாலந்தில் பம.1 மற்றும் 2 அன்று நடக்கவுள்ள இப்பபாட்டி, படாக்கிபயா 

ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதிசபறுவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கும் பபாட்டியாகும். 

இப்பபாட்டியில் ஆடவருக்கான 4*400 மீட்டர் ரிபல பிரிவுக்காக அபமாஜ் 

பஜக்கப், நாகநாதன் பாண்டி, முகமது அனாஸ் யாஹியா, ஆபராக்கிய 

ராஜீவ், சர்தாக் பாம்ப்ரி, அய்யாசாமி தருண், நிர்மல் பநாவா டாம் ஆகிபயார் 

பதர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

மகளிருக்கான 4*400 மீட்டாாா் ரிபலவில் பூவம்மா, சுபா சவங்கபடஷ், 

கிரன், அஞ்சலி பதவி, பரவதி, விஸ்மயா, ஜிஸ்னா பமத்யூ ஆகிபயார் களம் 

காணுகின்றனர். மகளிருக்கான 4*100 மீட்டர் ரிபலவுக்காக தனலட்சுமி, 

டூட்டி சந்த், ஹிமா தாஸ், அர்ச்சனா சுசீந்திரன், ஹீமாஸ்ரீ ராய், தாபனஷ்வரி 

ஆகிபயார் பதர்வாகியுள்ளனர். 

இப்பபாட்டியில் முதல் 8 இடங்களுக்குள்ளாக வரும் அணிகள் பநரடியாக 

படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதிசபறும். பதாகாவில் 2019’இல் நலடசபற் 

-ற உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் பங்பகற்றதன்மூலம் 4*400 மீட்டருக்கான 

கலப்பு அணிகள் பிரிவில் இந்தியா ஏற்கனபவ படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கிற்கு 

தகுதிசபற்றுவிட்டது. 

 

8. படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்: வட சகாரியா பங்பகற்கவில்லல 

கபரானா சூழல் காரைமாக படாக்கிபயா ஒலிம்பிக்கில் பங்பகற்கப்பபாவ 

-தில்லல என்று வட சகாரியா அறிவித்துள்ளது. உலக அளவிலான கபரா 

-னா பாதிப்பிலிருந்து தங்களது விலளயாட்டு வீரர், வீராங்கலனகலள 

பாதுகாக்கும் பநாக்கில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அந்நாட்டு விலளயா 

-ட்டு அலமச்சகம் சதரிவித்துள்ளது. கடந்த மார்ச் 25 அன்று நடந்த பதசிய 

ஒலிம்பிக் கமிட்டி கூட்டத்தின்பபாது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அந்த 

அலமச்சகத்தின் வலலதளத்தில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தத் தகவலல தங்களிடம் அதிகாரப்பூர்வமாக வட சகாரியா இன்னும் 

தங்களிடம் உறுதிப்படுத்தவில்லல என்று ஜப்பான் ஒலிம்பிக் கமிட்டி சதரி 

-வித்துள்ளது. வட சகாரியா - சதன் சகாரியா இலடபய சுமூகமற்ற உறவு 

உள்ளபபாதிலும், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு சதன் சகாரியாவில் நடந்த 

குளிர்கால ஒலிம்பிக் பபாட்டியில் பங்பகற்க 22 பபாட்டியாளர்கலளயும், 

அரசு அதிகாரிகலளயும், ஊடகத்தினலரயும் வட சகாரியா அனுப்பியிருந்த 

-து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

9. ஏப்ரல்.7 – உைக சுகாதார நாள். 

 

10. பசுலம தீர்ப்பாய உறுப்பினர்களாக தமிழ்நாட்லடச் சார்ந்த மூன்று பபர் 

நியமனம் 

பதசிய பசுலம தீர்ப்பாய உறுப்பினர்களாக தமிழ்நாட்லடச் சார்ந்த நீதிபதி 

எம் சத்தியநாராயைன், முன்னாள் தலலலமச்சசயலர் கிரிஜா லவத்திய 

நாதன், முன்னாள் வருவாய் நிர்வாக ஆலையர் பக சத்யபகாபால் 

ஆகிபயார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் குறித்தவழக்குகலள விசாரிக்க தில்லியில் பதசிய 

பசுலம தீர்ப்பாய முதன்லம அமர்வு உருவாக்கப்பட்டது. அதன்சதாடர்ச்சியா 

-க சசன்லன சகால்கத்தா, புபன, பபாபால் ஆகிய இடங்களிலும் மண்டல 

அமர்வுகள் சதாடங்கப்பட்டன. இவற்றுக்கு நீதித்துலற உறுப்பினராக 

நியமிக்க தமிழ்நாட்லடச் சார்ந்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி எம் சத்தியநாராய 

-ைன், முன்னாள் தலலலமச்சசயலர் கிரிஜா லவத்தியநாதன், முன்னா 

-ள் வருவாய் நிர்வாக ஆலையர் பக சத்யபகாபால் சபயர்கலள பரிந்து 

-லரத்து மத்திய அரசுக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் அலமச்சகம் கருத்துரு 

அனுப்பியது. அதற்கு மத்திய அரசுகடந்த ஆண்டு ஒப்புதல் அளித்தது. 

அதனடிப்பலடயில் புபனயில் உள்ள பசுலம தீர்ப்பாய பமற்கு மண்டல 

அமர்வின் நீதித்துலற உறுப்பினராக எம் சத்தியநாராயைலனயும், 

சதாழில்நுட்ப உறுப்பினராக பக சத்யபகாபாலலயும், சசன்லன சதன் 

மண்டல அமர்வின் சதாழில்நுட்ப உறுப்பினராக கிரிஜா லவத்தியநாத 

-லனயும் நியமித்து தீர்ப்பாயத் தலலவர் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

 

 



         

    

1. ‘பூர்வகுடி மற்றும் பழங்குடி மக்களின் வன ஆளுகக’ என்ற 

தகைப்பிைான அறிக்கககை வவளியிட்ட அகமப்பு எது? 

அ) உலக வங்கி 

ஆ) உணவு & உழவு அமைப்பு  

இ) ஐக்கிய நாடுகள் 

ஈ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

✓ ஐநா அமவயின் உணவு ைற்றும் உழவு அமைப்பானது அண்மையில், 

‘பூர்வீக ைற்றும் பழங்குடி ைக்களின் வன ஆளுமக’ என்ற அறிக்மகமய 

வவளியிட்டது. அறிக்மகயின்படி, லத்தீன் அவைரிக்கா ைற்றும் கரீபியனில் 

காடழிப்பு விகிதங்கள், பூர்வீக ைற்றும் பழங்குடி பகுதிகளில் கணிசைாகக் 

குமறவாக உள்ளன. 

✓ லத்தீன் அவைரிக்கா ைற்றும் கரீபியன் பூர்வகுடிகளின் மைம்பாட்டுக்கான 

நிதியம், இந்த அறிக்மகமய கூட்டாக இமணந்து வவளியிட்டது. 

 

2. ‘CACTus மற்றும் CIISCO’ என்பது அறிவிைல் & வதாழில்நுட்பத் 

துகறைால் வதாடங்கப்பட்ட வமன்வபாருளாகும். இது எத்துகறயுடன் 

வதாடர்புகடைது? 

அ) சூரிய திட்டம்  

ஆ) நீடித்த மவளாண்மை 

இ) இையைமல சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு 

ஈ) நீர் திட்டம் 

✓ சூரியனிலிருந்து வவளிமயற்றப்படும் வளியின் மிகப்வபரிய குமிழ்கமள 

கண்டறிய அறிவியலாளர்கள் ஒரு புதிய நுட்பத்மத உருவாக்கியுள்ளதா 

-க அறிவியல் ைற்றும் வதாழில்நுட்பத் துமற அறிவித்துள்ளது. இப்புதிய 

நுட்பம், இந்தியாவின் முதல் சூரியமன ஆராயும் திட்டைான ஆதித்யா-

L1’இல் பயன்படுத்தப்படும். Computer Aided CME Tracking Software 

(CACTus) ைற்றும் CMEs Identification in Inner Solar Corona (CIISCO) 

ஆகிய இரு வைன்வபாருட்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

3. COVID-19’க்கு எதிரான உைகின் முதல் விைங்கு தடுப்பூசிகை 

அறிவித்துள்ள நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ரஷியா  

இ) ஐக்கிய அவைரிக்க நாடுகள் 

ஈ) இஸ்மரல் 

✓ COVID-19’க்கு எதிரான உலகின் முதல் விலங்கு தடுப்பூசி ரஷியாவில் 

பதிவுவசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, ‘Carnivac-Cov’ எனப் வபயர் சூட்டப்பட் 

-டுள்ளது. நாட்டின் மவளாண் பாதுகாப்பு கண்காணிப்புக் குழுவான மரா 

-சல்மகாஸ்னாட்ஸரின் கூற்றுப்படி, தடுப்பூசிமபாட்ட ஆறு ைாதங்களுக்கு 

மநாய் எதிர்ப்பு சக்தி நீடிக்கும். இந்தத் தடுப்பூசியின் பயன்பாடு மவரஸ் 

பிறழ்வுகளின் வளர்ச்சிமயத் தடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 

4. ‘முக்திஜ ாதா உதவித்வதாகக திட்டம்’ என்பது கீழ்காணும் எந்த 

நாட்டின் மாணாக்கர்களுக்காக இந்திை அரசால் வழங்கப்படுகிறது? 

அ) மநபாளம் 

ஆ) வங்காளமதசம்  

இ) இலங்மக 

ஈ) மியான்ைர் 

✓ இந்திய அரசு தனது புதிய முக்திம ாதா உதவித்வதாமக திட்டத்தின் கீழ் 

வங்காளமதச விடுதமலப் மபாராளிகளின் 2000 குடும்பத்தினருக்கு 

உதவித்வதாமக அறிவித்துள்ளது. கடந்த 2017ஆம் ஆண்டில் இத்திட்டம் 

அறிவிக்கப்பட்டது. இத்திட்டம், 5 ஆண்டுகாலத்திற்குள், வங்கமதசத்தில் 

உள்ள 10,000 ைாணவர்களுக்கு பயனளிப்பமத மநாக்கைாகக் வகாண் 

-டுள்ளது. இந்த ஆண்டு, மைல்நிமல ைற்றும் இளங்கமல பிரிவுகமளச் 

மசர்ந்த தலா 1000 ைாணவர்களுக்கு அவர்களது கணக்கில் மநரடியாக 

உதவித்வதாமக வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

5. ‘ைா வபவரளஸ்’ என்பது எந்த நாட்டால் நடத்தப்படவுள்ள பாதுகாப் 

-புப் பயிற்சிைாகும்? 

அ) இத்தாலி 

ஆ) இஸ்மரல் 

இ) பிரான்ஸ்  

ஈ) அவைரிக்கா 

✓ ஏப்ரல் 5 முதல் 7 வமர வங்காள விரிகுடாவில் ‘லா வபவரளஸ்’ என்ற 

கூட்டு கடற்பமடப் பயிற்சிமய பிரான்ஸ் நடத்தவுள்ளது. இந்தியா தனது 

QUAD கூட்டாளர்களான ஆஸ்திமரலியா,  ப்பான் ைற்றும் ஐக்கிய 

அவைரிக்க நாடுகளுடன் இந்தப் பயிற்சியில் இமணய உள்ளது. 

✓ இந்தியா, ஆஸ்திமரலியா,  ப்பான் ைற்றும் USA ஆகிய நாடுகமளச் 

சார்ந்த கடற்பமடக் கப்பல்களுடன் இரு பிவரஞ்சு கப்பல்கள் இமணந்து 

இதில் பங்மகற்கவுள்ளது. இந்தியாவும் பிரான்சும் இமணந்து இருதரப்பு 

கடற்பமடப் பயிற்சியான ‘வருணா’மவ இந்த ைாத இறுதியில் 

மைற்வகாள்ளவுள்ளன. 

 

6.விகரவான சாகைகட்டுமானத்திற்காக உைக சாதகன பகடத்த 

நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ)  ப்பான் 

இ) இந்தியா  

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ மிகவிமரவான சாமல கட்டுைானத்திற்கான உலக சாதமனமய 

இந்தியா பமடத்திருப்பதாக ைத்திய அமைச்சர் நிதின்கட்கரி அறிவித்தார். 

இந்தியா, 24 ைணி மநரத்திற்குள் 2.5 கிமீ நீள நான்கு வழிச்சாமலமய 

கான்கிரீட் சாமலயாக அமைத்து கின்னஸ் உலக சாதமன பமடத்திரு 

-ப்பதாக நுமழந்துள்ளது. மைலும், 24 ைணி மநரத்திற்குள்ளாக மசாலாப் 

பூர்-பீ ப்பூர் சாமலமய 25 கிமீ நீள நிலக்கீல் சாமலயாகவும் அமைத்து 

சாதமன பமடக்கப்பட்டுள்ளது. 2020-21 நிதியாண்டில் ஒரு நாமளக்கு 

37 கிமீ சாமல என்ற சராசரி விகித சாதமனயும் பமடக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7. இந்திைாவில் உள்ள  ப்பானிை ஆட்ஜடாவமாகபல் உற்பத்திைா 

-ளர்களுக்கு கடன் வழங்குதற்காக,  ப்பானின் JBIC உடன் கூட்டு 

ஜசர்ந்துள்ள வங்கி எது? 

அ) பஞ்சாப் மதசிய வங்கி 

ஆ) பாரத வங்கி  

இ) கனரா வங்கி 

ஈ) ஐசிஐசிஐ வங்கி 

✓ இந்தியாவின் மிகப்வபரிய கடன் வழங்குநரான பாரத வங்கியானது 

(SBI)  ப்பான் வங்கியுடன் $1 பில்லியன் அவைரிக்க டாலர் வமரயிலான 

கடன் ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டதாக அறிவித்துள்ளது. 

✓ JBIC முற்றிலும்  ப்பான் அரசாங்கத்திற்கு வசாந்தைான வங்கியாகும். இக் 

கடன், இந்தியாவில் உள்ள  ப்பானிய ஆட்மடாவைாமபல் உற்பத்தியாள 

-ர்களின் வணிக நடவடிக்மககளுக்கான நிதிமய சீராக ஊக்குவிக்க 

விரும்புகிறது. SBI கடந்த ஆண்டு அக்மடாபர் மாதத்தில் JBIC’உடன் 

இமதமபான்ற ஒப்பந்தத்தில் மகவயழுத்திட்டது. பயனாளிகளில் வழங்கு 

-நர்கள், விநிமயாகஸ்தர்கள் ைற்றும் இறுதிப்பயனர்கள் அடங்குவர். 

 

8. அதன் காந்தப்புைங்ககள பைன்படுத்தி M 87 கருந்துகளகைக் 

ககப்பற்றிை வதாகைஜநாக்கி எது? 

அ) ஹப்பிள் ததாலைந ாக்கி 

ஆ) ஈவண்ட் ஹாரிசான் வதாமலமநாக்கி  

இ) Giant Magellan வதாமலமநாக்கி 

ஈ) Thirty Meter வதாமலமநாக்கி 

✓ சமீபத்தில், ஈவண்ட் ஹாரிசான் வதாமலமநாக்கி வகாண்டு பணிபுரியும் 

வானியலாளர்களால் கருந்துமளயின் புதிய மதாற்றம் வவளியிடப்பட்டது. 

இந்தத் மதாற்றத்தில், வானியலாளர்கள், துமளக்கு அருமகயுள்ள காந்தப் 

புலங்கமள வமரபடைாக்கியுள்ளனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இந்த ஈவண்ட் ஹாரிசான் வதாமலமநாக்கி, முதன்முதலில் 2018ஆம் 

ஆண்டில், கருந்துமளயின் படங்கமள வவளிப்படுத்தியது. இக்கருந்து 

மள, விண்மீன் நேரலை M87’இல் 55 மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் 

வதாமலவில் அமைந்துள்ளது. 

 

9. நகரங்கள் மற்றும் ஜதசிை தகைநகர பிராந்திைத்திற்கு அருகில் 

அனல்மின்னுற்பத்தி நிகைைங்கள் அகமத்தல் வதாடர்பான விதிக 

-கள திருத்தியுள்ள அகமச்சகம் எது? 

அ) உள்துமற அமைச்சகம் 

ஆ) எரிசக்தி அமைச்சகம் 

இ) புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூழல், வனம் ைற்றும் காலநிமல ைாற்ற அமைச்சகம்  

✓ ைத்திய சுற்றுச்சூழல், காடுகள் ைற்றும் காலநிமல ைாற்ற அமைச்சகம், 10 

இலட்சத்துக்கும் அதிகைான ைக்கள்வதாமகவகாண்ட மதசிய நகரங்கள் 

ைற்றும் மதசிய தமலநகர பிராந்தியத்தில் 10 கிமீ தூரத்திற்குள் அனல் 

மின்னுற்பத்தி நிமலயங்கள் அமைக்கப்படுவது வதாடர்பான விதிகமள 

திருத்தியுள்ளது. இத்திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி, சில உமிழ்வு விதிகள், 

2022ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அனல் மின்னுற்பத்தி நிமலயங்களால் 

கமடப்பிடிக்கப்பட மவண்டும். 

 

10. அகவவைாழுங்ககப் பராமரிப்பதற்காக சட்டமன்றத்தில் அதன் 

விதிககள திருத்திை மாநிைம் எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) ஹரியானா  

இ) உத்தர பிரமதசம் 

ஈ) ைத்திய பிரமதசம் 

✓ ஹரியானா ைாநிலம் அண்மையில் அதன் ைாநில சட்டைன்றத்தில் அதன் 

நமடமுமற&நடத்மத விதிகளின்கீழ் பல்மவறு விதிகமள திருத்தியது. 

இந்தப் புதிய விதிகளில், குமறந்தது 2 அமைச்சர்களாவது அமவயில் 

இருப்பமத கட்டாயைாக்குதல் ைற்றும் அைளியின்மபாது, உறுப்பினர்கள், 

அமவயில் ஆவணங்கமள கிழிக்கவிடாைல் தடுப்பது ஆகியமவ அடங் 

-கும். இது அமவவயாழுங்மகப்பராைரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

 


1. தமிழ்நாட்டில் 72.78% வாக்குப் பதிவு: தமலமைத் மதர்தல் அதிகாரி 

அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு 

தமிழ்நாட்டில் ஒட்டுவைாத்தைாக 72.78 சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக 

தமலமைத் மதர்தல் அதிகாரி சத்யபிரத சாகு வதரிவித்தார். மைலும், 

ைாவட்ட வாரியாகவும் வாக்குப் பதிவு சதவீத விவரங்கமள அவர் 

வவளியிட்டுள்ளார். தமிழக சட்டப்மபரமவத் மதர்தல் வாக்குப்பதிவு கடந்த 

06-04-2021 அன்று நமடவபற்றது. இந்தத் மதர்தலில் அதிகபட்சைாக 

கரூர் ைாவட்டத்தில் 83.92 சதவீதமும், அரியலூர் ைாவட்டத்தில் 82.47 

சதவீதமும், தருைபுரி ைாவட்டத்தில் 82.35 சதவீதமும், கள்ளக்குறிச்சி 

ைாவட்டத்தில் 80.14 சதவீதமும், நாைக்கல் ைாவட்டத்தில் 79.92 சதவீத 

வாக்குகளும் பதிவாகின. குமறந்தபட்சைாக வசன்மன ைாவட்டத்தில் 

59.09 சதவீதமும், திருவநல்மவலியில் 66.65 சதவீத வாக்குகளும் 

பதிவாகின. ைாவட்ட வாரியாக வாக்குப் பதிவு விவரங்கள்: (சதவீதத்தில்...) 

கரூர் - 83.92. 

அரியலூர் - 82.47. 

தருைபுரி - 82.35. 

கள்ளக்குறிச்சி - 80.14. 

நாைக்கல் - 79.72. 

மசலம் - 79.22. 

வபரம்பலூர் - 79.09. 

திருவண்ணாைமல - 78.62. 

விழுப்புரம் - 78.56. 

இராணிப்மபட்மட - 77.92. 

திருப்பத்தூர் - 77.33. 

கிருஷ்ணகிரி - 77.30. 

திண்டுக்கல் - 77.13. 

ஈமராடு - 77.07. 

திருவாரூர் - 76.53. 

கடலூர் - 76.50. 

புதுக்மகாட்மட - 76.41. 

நாகப்பட்டினம் - 75.48. 

தஞ்சாவூர் - 74.13. 

திருச்சி - 73.79. 

விருதுநகர் - 73.77. 

மவலூர் - 73.73. 

வதன்காசி - 72.63. 

காஞ்சிபுரம் - 71.98. 

மதனி - 71.75. 

திருவள்ளூர் - 70.56. 

ைதுமர - 70.33 

தூத்துக்குடி - 70.20. 

திருப்பூர் - 70.12. 

நீலகிரி - 69.68. 

இராைநாதபுரம் - 69.60. 

சிவகங்மக - 68.94. 

மகாமவ - 68.70. 

கன்னியாகுைரி - 68.67. 

வசங்கல்பட்டு - 68.18. 

திருவநல்மவலி - 66.65. 

வசன்மன - 59.06. 

--------------------- 

வைாத்தம் - 72.78. 

--------------------- 

ஊரகப் பகுதிகளில் வாக்கு சதவீதம் அதிகம்: 

ைாநகராட்சி வதாகுதிகளில் மிகவும் குமறவு தமிழக சட்டப்மபரமவத் 

மதர்தலில் பாலக்மகாடு வதாகுதியில் அதிகபட்சைாக 87.33 சதவீத 

வாக்குகள் பதிவாகின. அமதத்வதாடர்ந்து கரூர் ைாவட்டம் குளித்தமல 

வதாகுதியில் 86.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவு வசய்யப்பட்டுள்ளன.  

வசன்மனயில் உள்ள 16 வதாகுதிகளில் 11 வதாகுதிகளில் 60 

சதவீதத்துக்கும் குமறவான வாக்குகமள பதிவாகியுள்ளன. தமிழ்நாட்டிமல 

-மய மிகக்குமறந்த அளவாக வில்லிவாக்கம் வதாகுதியில் 55.52 சதவீத 

வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. 

 

2. AC., LED விளக்குகள் தயாரிப்பு: `6,238 மகாடியில் உற்பத்திசார் 

ஊக்குவிப்பு திட்டம்: ைத்திய அமைச்சரமவ ஒப்புதல் 

குளிர்சாதனங்கள் (AC), LED மின்விளக்குகள் தயாரிப்பில் `6,238 மகாடி 

வசலவில் உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்குவிப்பு திட்டத்மத வசயல்படுத்த ைத்திய 

அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து ைத்திய அரசு வவளியிட் 

-ட அறிக்மகயில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: உள்நாட்டில் குளிர்சாதனங்கள், 

LED விளக்குகள் ஆகியவற்றின் உற்பத்தித் திறமன அதிகரிக்கவும், 

இந்திய தயாரிப்புகள் சர்வமதச அளவிலான மபாட்டியில் பங்மகற்கவும் 

இந்தத் திட்டம் வதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த மின்சாதனங்கமள ஐந்து ஆண்டுகள் உற்பத்தி வசய்யும் வதாழில் 

நிறுவனங்களுக்கு 4 முதல் 6 சதவீதம் ஊக்கத்வதாமக வழங்கப்படும். 

சூரியமின்சக்தி தகடுகள்: உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்குவிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 

`4,500 மகாடி முதலீட்டில் சூரிய மின்தகடுகமள தயாரிப்பதற்கும் ைத்திய 

அமைச்சரமவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 13 முக்கிய துமறகளில் உள்நாட்டு 

உற்பத்திமய ஊக்குவிக்கவும், மவமலவாய்ப்புகமள உருவாக்கவும் 

 

 



         

    

ைத்திய பட்வ ட்டில் உற்பத்திசார்ந்த ஊக்குவிப்பு திட்டத்துக்கு `1.97 லட்சம் 

மகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

மின்சாதனங்கள், ைருந்துப்வபாருள்கள், வதாமலத்வதாடர்பு சாதனங்கள், 

உணவு தயாரிப்பு, LED விளக்கு ைற்றும் குளிர்சாதனங்கள், சூரியமின்சக்தி 

தகடுகள் ஆகிய 6 துமறகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கல்வி, ஆராய்ச்சியில் ஒத்துமழப்பு: இந்தியா,  ப்பானிமடமய புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம்: 

கல்வி, ஆராய்ச்சி ஒத்துமழப்பு ைற்றும் பகிர்தலுக்காக இந்திய அரசின் 

விண்வவளித் துமறயின்கீழ் இயங்கும் மதசிய வளிைண்டல ஆராய்ச்சி 

ஆய்வகம்,  ப்பானின் கிமயாமடாவில் உள்ள கிமயாமடா பல்கமலக்கழகத் 

-தின் நீடித்த ைனித ைண்டல ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கிமடமய 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மகவயழுத்தாகியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம், இந்தியா 

-வில் 2020 நவம்பர் 4ஆம் மததியும்,  ப்பானில் 2020 நவம்பர் 11ஆம் 

மததியும் மகவயழுத்திடப்பட்டு அஞ்சல் மூலம் பரிைாறிக்வகாள்ளப்பட்டது. 

இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் குறித்து ைத்திய அமைச்சரமவக்கு 

எடுத்துமரக்கப்பட்டது. 

 

3. காந்திகிராை கிராமிய பல்கமலக்கழக்கத்தின் துமணமவந்தராக 

எஸ் ைாமதஸ்வரன் வபாறுப்மபற்பு 

காந்திகிராை கிராமியப் பல்கமலக்கழக்கத்தின் புதிய துமணமவந்தராக S 

ைாமதஸ்வரன் வபாறுப்மபற்றுக்வகாண்டார். ைத்திய உயர்கல்வித்துமற 

பரிந்துமரயின்படி காந்திகிராை கிராமியப் பல்கமலக்கழக்கத்தின் மவந்தர் 

K M அண்ணாைமலமூலம், புதிய துமணமவந்தராக S ைாமதஸ்வரன் 

(58) நியமிக்கப்பட்டார். இந்தப் பதவியில் அவர் 5 ஆண்டு காலம் நீடிப்பார் 

என பல்கமல பதிவாளர் வி வப ரா சிவக்குைார் வதரிவித்துள்ளார். 

 

4. மவமலவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு வசய்மதார் எண்ணிக்மக 63.63 

இலட்சம் 

மவமலவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு வசய்து காத்திருப்மபாரின் 

எண்ணிக்மக 63.63 இலட்சைாக உள்ளது. கடந்த பிப்ரவரிைாத 

நிமலவரப்படி, மவமலவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவுவசய்து 

காத்திருப்மபாரின் விவரங்கமள தமிழ்நாடு அரசு வவளியிட்டுள்ளது. அதன் 

விவரம்: 18 வயதுக்கட்பட்ட பள்ளி ைாணவர்கள் 16.87 இலட்சம் மபரும், 

கல்லூரி ைாணவர்கள் 12.98 இலட்சமும், 24 முதல் 35 வயது வமரயிலா 

-மனார் 22.78 இலட்சம் மபரும், 36 வயது முதல் 57 வயது வமரயிலா 

-மனார் 10.89 இலட்சம் மபரும் மவமலவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தங்களது 

வபயர்கமளப் பதிவுவசய்துள்ளனர். 

58 வயதுக்கு மைற்பட்ட 8, 841 மபருடன் மசர்த்து அரசுமவமலக்காக பதிவு 

வசய்து காத்திருக்கும் வைாத்த நபர்களின் எண்ணிக்மக 63, 63, 122 ஆக 

உள்ளது என தமிழக அரசு வவளியிட்ட தகவலில் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. பிரதைரின் முத்ரா திட்டம் மூலம் ஆறு ஆண்டுகளில் 28 மகாடி 

மபருக்கு `14.96 இலட்சம் மகாடி கடனுதவி 

பிரதை ைந்திரி முத்ரா மயா னா திட்டத்தின்கீழ் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் 

வங்கிகள் ைற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் மூலம் 28.68 மகாடி மபருக்கு 

`14.96 லட்சம் மகாடி வமர கடனுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ைத்திய நிதித் 

துமற வதரிவித்துள்ளது. பிரதைர் மைாடி தமலமையிலான பா க ஆட்சியில் 

2015ஆம் ஆண்டு நிதிநிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்பட்டது முத்ரா திட்டம்.  

வபாருளாதார ரீதியாக புறக்கணிக்கப்பட்ட வகுப்பினர், வளர்ந்து வரும் 

வதாழில்முமனமவார், வர்த்தகம் ைற்றும் மசமவத்துமற, மவளாண் 

சார்புமடய வதாழில்முமனமவார், வபருநிறுவனங்கள் அல்லாத சிறு குறு 

நிறுவனங்கள் மபான்மறார் கடன் வபரும் வமகயில் மூன்று வமகயான 

முத்ரா திட்டம் வகாண்டுவரப்பட்டது. வங்கிகள், வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங் 

-கள், ஊரக வட்டார வங்கிகள்மூலம் இக்கடனுதவிகள் வழங்கப்படுகின்ற 

-ன. இதில் அதிகபட்சம் `10 இலட்சம் வமர கடன் அளிக்கப்படுகிறது. 

இந்த நிமலயில், இந்தத் திட்டத்தில் கடந்த ைார்ச்.19 வமர அமடந்துள்ள 

இலக்குகள் குறித்த பட்டியமல ைத்திய நிதியமைச்சகம் வவளியிட்டுள்ளது. 

சிசு, கிம ார், தருண் ஆகிய மூன்று திட்டங்கள் வாயிலாக கடன் 

அளிக்கப்படுகிறது. இதில் சிசு திட்டத்தில் `50,000 வமரயிலும், கிமசார் 

திட்டத்தில் `5 இலட்சம் வமரயிலும், தருண் திட்டத்தில் `10 இலட்சம் 

வமரயிலும் கடன் அளிக்கப்படுகிறது. 

முத்ரா திட்டம் வதாடங்கப்பட்ட ஆறு ஆண்டுகளில் 14.96 இலட்சம் மகாடி 

28.68 மகாடி மபருக்கு கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வநருக்கடியான 

2020-21 நிதியாண்டிலும் 4.20 மகாடி மபருக்கு 2.66 லட்சம் மகாடி கடன் 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. கடன்வபற்றவர்களில் சராசரியாக `52,000 

வபற்றுள்ளனர். 88% கடன் ‘சிசு’ வமக கடனாக இருந்தது. 24% மபர் புதிய 

வதாழில்முமனமவாராக இருந்தனர். பாலின ரீதியாக பார்த்தால் அதிக 

கடன் வபற்றவர்களில் 68 சதவீதம் மபர் வபண் வதாழில்முமனமவார்கள்.  

தாழ்த்தப்பட்மடார், பழங்குடியினர் 22.53%, சிறுபான்மையினர் 11 சதவீதம் 

என உள்ளனர். இந்தக் கடன்களால் 2015 முதல் 2018 வமர சுைார் 1.12 

மகாடி மபர் மவமலவாய்ப்மப வபற்றனர். இதில், வபண்கள் 69 இலட்சம் 

மபராக இருந்தனர் என நிதியமைச்சகம் வவளியிட்டுள்ள அறிக்மகயில் 

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. பிரதைர் மைாடியுடன்  ான் வகரி சந்திப்பு: பருவநிமல ைாற்ற ைாநாடு 

குறித்து ஆமலாசமன 

பிரதைர் மைாடிமய அவைரிக்க அதிபரின் பருவநிமல ைாற்றத்துக்கான 

சிறப்புத் தூதர்  ான் வகரி சந்தித்துப்மபசினார். இந்தச் சந்திப்பின்மபாது 

இந்த ஆண்டு இறுதியில் நமடவபறவிருக்கும் ஐ.நா. பருவநிமல ைாற்ற 

ைாநாடுகுறித்து அவர்கள் விவாதித்தனர். 

 

7. `1 லட்சம் மகாடி ைதிப்பிலான அரசு நிதிப்பத்திரங்கள் வாங்கப்படும் 

நாட்டின் வபாருளாதார வளர்ச்சிமய ஊக்குவிக்கும் மநாக்கில், அரசு 

வவளியிடும் `1 இலட்சம் மகாடி ைதிப்பிலான நிதிப்பத்திரங்கமள நடப்பு 

நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் வாங்கவுள்ளதாக இந்திய ரிசர்வ் 

வங்கி உறுதியளித்துள்ளது. நடப்பு 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கியின் முதலாவது நிதிக்வகாள்மகக்குழுக்கூட்டம் மும்மபயில் 

நமடவபற்றது. RBI ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் உட்பட அக்குழுவின் 6 

உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலந்துவகாண்டு நாட்டின் வபாருளாதார 

வளர்ச்சி குறித்த முக்கிய ஆமலாசமனயில் ஈடுபட்டனர். 

முதலீட்டு நிதி: 

வபாருளாதாரத்தில் பணப்புழக்கத்மத அதிகரிக்கும் மநாக்கில் வங்கிகளுக் 

-கு மூலதன நிதிமய வழங்குவதற்கு முடிவவடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 

NABARD வங்கிக்கு `25,000 மகாடி, சிறு வதாழில்நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி 

வங்கிக்கு `15,000 மகாடி, மதசிய வீட்டுவசதி வங்கிக்கு `10,000 மகாடி 

வழங்கப்படவுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் வழங்கப்படவுள்ள இந்த 

மூலதன நிதியானது, வங்கிகளின் கடன் வழங்கும் திறமன அதிகரிக்கும்.  

நாட்டின் வைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) நடப்பு நிதியாண்டில் 10.5 

சதவீதைாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டின் 

முதல் காலாண்டில் வளர்ச்சி 26.2 சதவீதைாகவும், 2ஆவது காலாண்டில் 

8.3 சதவீதைாகவும், 3ஆவது காலாண்டில் 5.4 சதவீதைாகவும், கமடசி 

காலாண்டில் 6.2 சதவீதைாகவும் இருக்கும். 

 

8. இருவருக்கு கமரானா: ஒலிம்பிக் தகுதிப் மபாட்டியிலிருந்து இந்திய 

 ூமடா அணி விலகியது 

கிர்ஜிஸ்தானில் நமடவபறும்  ூமடா மபாட்டியில் பங்மகற்கச் வசன்றிருந்த 

இந்திய அணியில் இருவருக்கு கமரானா பாதிப்பு ஏற்பட்டமத அடுத்து, 

அணியினர் அமனவரும் மபாட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளனர். இப்மபாட்டி, 

ஆசியா-ஓசியானியா பகுதிக்கான ஒலிம்பிக் தகுதிப்மபாட்டியாகும். இந்திய 

அணி ஒன்று, கமரானா பாதிப்பு காரணைாக ஒலிம்பிக் தகுதிப்மபாட்டியில் 

இருந்து வவளிமயறுவது இது முதல்முமற. 

73 கிமலா பிரிவு வீரர் அ ய் யாதவ், 52 கிமலா பிரிவு வீராங்கமன ரிது 

ஆகிமயாருக்கு கமரானா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

9. ஆசிய பாக்ஸிங்: மைரி மகாம் தமலமையில் இந்திய அணி 

தில்லியில் மை ைாதம் நமடவபறவுள்ள ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் குத்துச் 

சண்மட மபாட்டியில் பங்மகற்பதற்காக மைரி மகாம் உள்ளிட்ட வீராங்க 

-மனகள் அடங்கிய இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மை 21 முதல் 31 

வமர நமடவபற்றவுள்ள இந்தப் மபாட்டியில் மைானிகா (48 கிமலா), மைரி 

மகாம் (51 கிமலா), சாக்ஷி (54 கிமலா), ம ஸ்மின் (57 கிமலா), சிம்ரன்ஜித் 

வகௌர் (60 கிமலா), பவிலாவ் பசுைதாரி (64 கிமலா), மலாவ்லினா மபார்மகா 

வஹய்ன் (69 கிமலா), பூ ா ராணி (75 கிமலா), சவீதி பூரா (81 கிமலா) 

அனுபைா (81 கிமலாவுக்கு மைல்) ஆகிமயார் பங்மகற்கின்றனர். 

இதில், ஆசிய மபாட்டியில் ஆறு முமற பதக்கம் வவன்றுள்ள மைரி மகாம், 

உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இரண்டு பதக்கம் வவன்றவரான மலாவ்லினா 



         

    

மபார்மகாவஹய்ன், சிம்ரஞ்சித் வகௌர், பூ ா ராணி ஆகிமயார் ஏற்கனமவ 

ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்கு தகுதிவபற்றவர்களாவர். 

 

10. கல்வராயன் ைமல சைவவளி வனப்பகுதியில் வாழும் இருவாச்சி 

பறமவகள் 

மசலம் ைாவட்டம், கல்வராயன் ைமல, தருைபுரி ைாவட்டம், சித்மதரி 

ைமலப்பகுதி இமடமய காணப்படும் சைவவளி வனப்பகுதியில் இந்திய 

சாம்பல் இருவாச்சி பறமவகள் அதிக அளவில் வாழ்ந்து வருவது வனத் 

துமறயினர் ஆய்வில் வதரியவந்துள்ளது. 

மசலம் ைாவட்டம், கல்வராயன் ைமல, தருைபுரி ைாவட்டம், சித்மதரி 

ைமலத்வதாடர்களுக்கு இமடமய, மசலம் ைாவட்டம் தும்பல் ைாைாஞ்சியில் 

வதாடங்கி, தருைபுரி ைாவட்டம், மசலூர், மவலனுார், சிட்லிங், மகாட்டப்பட்டி 

வமர 50 சதுர மைல் பரப்பளவில் சைவவளி வனப்பகுதி காணப்படுகிறது. 

இந்தக் காட்டுப்பகுதியில் காட்வடருமை, பல்மவறு இன ைான்கள், கரடி 

உள்ளிட்ட ஏரளைான வனவுயிரிகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. 

 

11. நாட்டில் முதல்முமறயாக சூரிய ஒளியில் இயங்கும் மசாலார் 

மகாழிக்குஞ்சு வபாரிப்பான் இயந்திரம் வடிவமைப்பு: தமிழ்நாடு 

கால்நமட ைருத்துவ அறிவியல் பல்கமலக்கழகம் புதிய முயற்சி 

சூரிய ஒளியில் இயங்கும் மகாழிக்குஞ்சு வபாரிப்பான் இயந்திரத்மத, 

தனியார் கல்லூரி ைாணவிகளுடன் இமணந்து கால்நமட ைருத்துவ 

அறிவியல் பல்கமலக்கழகம் வடிவமைத்துள்ளது. தமிழ்நாடு கால்நமட 

ைருத்துவ அறிவியல் பல்கமலக்கழகம் வசன்மனமய அடுத்த 

ைாதவரத்தில் வசயல்பட்டு வருகிறது. இதன்கீழ் இயங்கும் புதிய 

கண்டுபிடிப்புகள் ைற்றும் கருவிையைாக்கல் ஆய்வு மையம் கால்நமட 

ைற்றும் மகாழி வளர்ப்புக்கு மதமவயான நவீன கருவிகமள குமறந்த 

விமலயில் வடிவமைத்து விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகிறது. 

அந்தவமகயில் பல்கமலக்கழகம் ஆய்வு மையம் சார்பில் நாட்டிமலமய 

முதல்முமறயாக சூரிய ஒளியில் இயங்கும் வமகயிலான மகாழிக்குஞ்சு 

வபாரிப்பான் இயந்திரம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அமதமபால், வசன்மன 

பனிைலர் வபாறியியல் கல்லூரியின் ைாணவிகளுடன் இமணந்து பல்க 

-மல மபராசிரியர்கள் ர வவங்கடரைணன், மக சங்கிலி ைாடன் ஆகிமயார் 

இந்தக் கருவிமய வடிவமைத்துள்ளனர். 

 

12. நடப்பு நிதி ஆண்டில் இந்தியாவின் வபாருளாதார வளர்ச்சி 12.5%: 

சர்வமதச வசலாவணி நிதியம் கணிப்பு 

கமரானா பரவல் தீவிரைமடந்தமதத் வதாடர்ந்து வசன்று ஆண்டுைார்ச் 

ைாதம் இந்தியாவில்ஊரடங்கு நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டது. உலக நாடுகள் 

அதன் எல்மலகமள மூடின. இதனால் உலகளாவிய அளவில் வபாருளாதா 

-ரச் வசயல்பாடுகள் முடங்கின. மவமலயிழப்பு, ஊதியக்குமறப்மப ைக்கள் 

எதிர்வகாண்டனர். இதனால் உலகப் வபாருளாதாரம் கடும் சரிவுக்கு 

உள்ளானது. 

இந்தியாவில் படிப்படியாக ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டமதத் வதாடர்ந்து 

வதாழிற்வசயல்பாடுகள் ஊக்கம் வபறத் வதாடங்கின. இந்நிமலயில் கடந்த 

 னவரி ைாதம் சர்வமதச வசலாவணி நிதியம் (IMF) வவளியிட்ட கணிப்பில் 

2021-22ம் நிதி ஆண்டில் இந்தியாவின் வபாருளாதார வளர்ச்சி 11.5 

சதவீதைாக இருக்கும் என்று வதரிவித்தது. இந்நிமலயில் தற்மபாமதய 

கணிப்பில் வளர்ச்சி விகிதம் 1 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டு 12.5 சதவீதைாக 

இருக்கும் என்று ஐஎம்எஃப் வதரிவித்துள்ளது. அமதமபால் 2022-23ஆம் 

நிதி ஆண்டில் வளர்ச்சி 6.9 சதவீதைாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.  

இந்தியாவின் 12.5 சதவீத வளர்ச்சி என்பது வளர்ந்த ைற்றும் வளரும் 

வபாருளாதாரத்மதக் வகாண்ட நாடுகளின் வளர்ச்சி விகித்மதவிட அதிகம். 

 

 

 

 

 



         

    

1. “World 2030: Public Survey” என்ற தலைப்பிைான அறிக்லைலை 

வெளியிட்ட அலைப்பு எது? 

அ) பன்னாட்டுச் செலவாணி நிதியம் 

ஆ) உலக வங்கி 

இ) ஐ நா வளர்ச்சித் திட்டம் 

ஈ) UNESCO  

✓ அண்மையில், UNESCO அமைப்பானது “World 2030: Public Survey” 

என்ற தமலப்பிலான அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்மக, 

2020 மை முதல் 2020 செப்டம்பர் வமை உலகம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட 

ஆய்வுகளின் அடிப்பமடயில் அமைந்துள்ளது. 

✓ இந்த அறிக்மகயின்படி, காலநிமல ைாற்றம், வன்முமற ைற்றும் மைாதல், 

பல்லுயிர் இழப்பு, பாகுபாடு ைற்றும் ெைத்துவமின்மை மபான்றமவ 

அமைதியான ெமூகத்மத பாதிக்கும் சில முக்கியைான ெவால்களாக 

இனங்காணப்பட்டுள்ளன. 

 

2. “இந்திைாவில் வெண்ைள் ைற்றும் ஆண்ைள் 2020” அறிக்லைலை 

வெளியிட்டுள்ள அலைச்சைம் எது? 

அ) உள்துமற அமைச்ெகம் 

ஆ) சபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் மைம்பாட்டு அமைச்ெகம் 

இ) புள்ளிவிவைம் ைற்றும் திட்ட அைலாக்க அமைச்ெகம்  

ஈ) பாதுகாப்பு அமைச்ெகம் 

✓ ைத்திய புள்ளிவிவைங்கள் ைற்றும் திட்ட அைலாக்க அமைச்ெகைானது 

அண்மையில், “இந்தியாவில் சபண்கள் ைற்றும் ஆண்கள் 2020” என்ற 

தமலப்பிலான ஓர் அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிக்மக, 

கடந்த 1995ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுமதாறும் ைத்திய புள்ளிவிவைங்கள் 

ைற்றும் திட்ட அைலாக்க அமைச்ெகத்தால் சவளியிடப்பட்டு வருகிறது.  

✓ இந்த ஆண்டின் அறிக்மக, இத்சதாடரில், 20ஆவது இடத்தில் உள்ளது. 

இது, சகாள்மக வகுப்பாளர்கள், திட்டமிடுபவர்கள் ைற்றும் பிற பங்குதாைர் 

-களுக்கு பாலினம் சதாடர்பான தைமவ வழங்குகிறது. 

 

3. நாட்டின் நைர்ப்புற வீதியைார விற்ெலனைாளர்ைளுக்கு ஆண்டுக் 

-கு `10,000 ெலர நடப்பு மூைதன ெசதிலை ெழங்ை முடிவு வசய்து 

உள்ள திட்டத்தின் வெைர் என்ன? 

அ) பிைதைர் கிஸான் 

ஆ) முத்ைா மயாஜனா 

இ) பிைதைர் ஸ்வநிதி  

ஈ) TLTRO 

✓ PM SVANIDHI திட்டத்தின்கீழ், நகர்ப்புற வீதிமயாை விற்பமனயாளர்கள், 

வங்கிகளில் ஆண்டுக்கு `10,000 வமை நடப்பு மூலதன கடன்சபற 

அனுைதிக்கப்படுகிறார்கள். COVID-19 சபாது முடக்கத்தின்மபாது விற்ப 

-மனயாளர்களுக்கு நுண்கடன் வெதிமய வழங்குவதற்காக இந்தத் 

திட்டம் இந்திய அைொல் சதாடங்கப்பட்டது. உள்துமற அமைச்ெகத்தின் 

அண்மைய தைவுகளின்படி, இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்ட சைாத்த 

கடன்களில், தனியார் வங்கிகள், 1.6% ைட்டுமை பங்களித்துள்ளன. 

 

4. யதசிை யசமிப்பு நிறுெனத்தின் தரவுைளின்ெடி, அரசாங்ைத்தின் 

சிறு யசமிப்புத் திட்டங்ைளுக்கு அதிை ெங்ைளிப்பு வசய்துள்ள ைாநிைம் 

எது? 

அ) உத்தை பிைமதெம் 

ஆ) ைத்திய பிைமதெம் 

இ) மைற்கு வங்கம்  

ஈ) ஹரியானா 

✓ நிதியமைச்ெகத்தின்கீழ் மதசிய மெமிப்பு நிறுவனம் சவளியிட்டுள்ள தைவு 

-களின்படி, மைற்கு வங்க அைொங்கம் சிறு மெமிப்புத் திட்டங்களுக்கு மிக 

உயர்ந்த பங்களிப்மப வழங்கியுள்ளது. அஞ்ெல் நிமலயங்கள் ைற்றும் 

வங்கிகளில் 15%’க்கும் அதிகைான மவப்புகளில் அது பங்குசகாண்டுள் 

-ளது. இப்பட்டியலில், மைற்கு வங்கத்மதத் சதாடர்ந்து உத்தை பிைமதெம், 

ைகாைாஷ்டிைா, குஜைாத் ைற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய ைாநிலங்கள் உள்ளன. 

 

5. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான உைை ெல்ைலைக்ைழைங்ைளின் தரெரி 

-லசயில், இந்திை ெல்ைலைக்ைழைங்ைளுள் முதலிடம் பிடித்த ெல்ை 

-லைக்ைழைம் எது? 

அ) அண்ணா பல்கமலக்கழகம் 

ஆ) ஜவஹர்லால் மநரு பல்கமலக்கழகம் 

இ) ஜவஹர்லால் மநரு சதாழில்நுட்ப பல்கமலக்கழகம் 

ஈ) கல்கத்தா பல்கமலக்கழகம்  

✓ ஷாங்காய் தைவரிமெ என்றும் அமழக்கப்படுகிற உலக பல்கமலக்கழக 

-ங்களின் தைவரிமெ - 2020 அண்மையில் சவளியிடப்பட்டது. இந்தத் 

தைவரிமெப்படி, கல்கத்தா பல்கமலக்கழகம் இந்திய பல்கமலக்கழகங்க 

-ளுள் முதலாவது இடத்மதயும், நாட்டின் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுள் 

மூன்றாவது இடத்மதயும் சபற்றுள்ளது. 15 இந்திய பல்கமலக்கழகங்கள் 

இந்தப் பட்டியலில் இடம்சபற்றுள்ளன. 

 

6. “சங்ைல்ப் யச சித்தி” - கிராைம் ைற்றும் டிஜிட்டல் இலைவு 

இைக்ைத்லத அறிமுைப்ெடுத்தியுள்ள அலைப்பு எது? 

அ) UNICEF 

ஆ) இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 

இ) NABARD 

ஈ) TRIFED  

✓ ைத்திய பழங்குடியினர் நல அமைச்ெகத்தின் கீழ் உள்ள பழங்குடியினர் 

கூட்டுறவு ெந்மதப்படுத்தல் கூட்டமைப்பு (TRIFED) ெமீபத்தில் “ெங்கல்ப் 

மெ சித்தி” - கிைாைம் ைற்றும் டிஜிட்டல் இமைவு இயக்கத்மத அறிமுகம் 

செய்தது. இந்த இயக்கம், 2021 ஏப்ைல்.1 அன்று சதாடங்கியது. இது, 150 

அணிகள் பங்மகற்கும் நாட்டின் 1500 கிைாைங்கமள உள்ளடக்கும் 100 

நாள் இயக்கைாகும். அந்தக் கிைாைங்களின் வன் தன் மையங்கமள 

செயல்படுத்துவமத இந்த இயக்கத்தின் முக்கிய மநாக்கைாகும். 

 

7. 2022ஆம் ஆண்டளவில், வெட்யராலில் எத்தனன சதவீத அளவிற்கு 

எத்தனால் ைைப்ெதற்கு இந்திை இைக்கு நிர்ையித்துள்ளது? 

அ) 1% 

ஆ) 1.5% 

இ) 2% 

ஈ) 10%  

✓ 2022ஆம் ஆண்டளவில் சபட்மைாலில் 10% எத்தனால் கலக்கும் இலக்மக 

இந்தியா நிர்ணயித்துள்ளது. ெமீபத்தில், எதனால் விநிமயாகம் ஆைம்பித்த 

முதல் 4 ைாதங்களுக்குள், சபட்மைாலில் 7.2 ெதவீதத்திற்கும் அதிகைான 

எத்தனால் கலப்மப இந்தியா அமடந்துள்ளது. 

✓ மகாவா, கர்நாடகா, ைகாைாஷ்டிைா மபான்ற சில ைாநிலங்கள் 9-9.5% 

எத்தனால் கலப்மப அமடந்துள்ளன. 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா 

10% எத்தனால் கலப்பு இலக்மக எட்டும் பாமதயில் உள்ளது என்பமத 

இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

 

8. யதசிை ைடல்சார் நாள் வைாண்டாடப்ெடுகிற யததி எது? 

அ) ஏப்ைல் 2 

ஆ) ஏப்ைல் 3 

இ) ஏப்ைல் 4 

ஈ) ஏப்ைல் 5  

✓ ஆண்டுததாறும் ஏப்.5 அன்று மதசிய கடல்ொர் நாள் சகாண்டாடப்படுகிற 

-து. நடப்பாண்டின் (2021) மதசிய கடல்ொர் நாள் அதன் 58ஆவது பதிப் 

-மபக்குறிக்கிறது, அமத மவமளயில், 1964ஆம் ஆண்டில் இந்நாள் 

முதல் சகாண்டாட்டம் நிகழ்த்தப்பபட்டது. உலகளாவிய கடல்ொர் சபாரு 

-ளாதாைத்மத ஆதரிப்பதற்காக இந்த நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ முழுக்க முழுக்க இந்தியாவுக்குச் சொந்தைான “SS லாயல்டி” கப்பலின் 

முதல் பயணத்மத நிமனவுகூரும் வமகயில், ஏப்ைல்.5ஆம் மததி மதசிய 

கடல்ொர் நாள் சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

  

 

 

10% 

 

 

 

 

 



         

    

9. முதன்முலறைாை, 2020ஆம் ஆண்டில், ஏப்ரல்.5ஆம் யததிலை 

எந்த நாளாை ஐநா அலெ ைலடப்பிடித்தது? 

அ) பன்னாட்டு ைனச்ொன்று நாள்  

ஆ) அன்மப ஊக்குவிப்பதற்கான பன்னாட்டு நாள் 

இ) பன்னாட்டு அமைதி நாள் 

ஈ) கலாொைத்மத ஊக்குவிப்பதற்கான பன்னாட்டு நாள் 

✓ கடந்த 2019’இல் நமடசபற்ற ஐநா அமவயின் 73ஆவது அைர்வின்மபாது, 

ஏப்.5ஆம் மததிமய ‘பன்னாட்டு ைனச்ொன்று நாள்’ என அறிவிக்கக்மகா 

-ரும் மகாரிக்மகமய பக்மைன் ஐநா அமவயிடம் வழங்கியது. 

✓ “அன்பு ைற்றும் ைனச்ொன்றுடன் கூடிய அமைதியான கலாொைத்மத 

ஊக்குவித்தல்” என்ற தீர்ைானத்மத ஒரு ைனதாக ஏற்றுக்சகாண்டு, 

ஏப்.5ஆம் மததிமய ‘பன்னாட்டு ைனச்ொன்று நாள் - International Day of 

Conscience’ என ஐநா அறிவித்தது. 2020ஆம் ஆண்டில் இச்சிறப்பு நாள் 

முதன்முமறயாக சகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

10. BCCI’இன் ஊழல் தடுப்பு பிரிவின் தலைெராை நிைமிக்ைப்ெட்டு 

-ள்ளெர் ைார்? 

அ) ஷபீர் உமென் மெகாதம் கண்ட்வாவாலா  

ஆ) V K சிங் 

இ) அமஜ குைார் பல்லா 

ஈ) விமஜ குைார் 

✓ குஜைாத்தின் முன்னாள் DGP ஷபீர் உமென் மெகாதம் கண்ட்வாவாலா, 

BCCI’இன் ஊழல் தடுப்பு பிரிவின் தமலவைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இவருக்கு முன்பு இப்பதவியிலிருந்த அஜித் சிங்கின் பதவிக்காலம் 2021 

ைார்ச் ைாதம் முடிவமடந்தது. 1973ஆம் ஆண்டுத் சதாகுதிமயச் ொர்ந்த 

இகாப அதிகாரியான இவர், கடந்த 2010’இல் தனது இகாப மெமவயில் 

இருந்து ஓய்வுசபற்றார். ஏப்.9 முதல் IPL ததாடங்கப்படுவமத முன்னிட்டு 

ஷபீர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 


1. பயங்கைவாதத்துக்கு எதிைாக இமணந்து பணியாற்ற இந்தியா-

இலங்மக உறுதி 

பயங்கைவாத குழுக்கள், தமலைமறவாக உள்ளவர்களுக்கு எதிைாக 

இமணந்து பணியாற்ற இந்தியாவும் இலங்மகயும் மீண்டும் 

உறுதிமயற்றுள்ளன. இந்தியா-இலங்மக காவல் உயைதிகாரிகள் 

இமடமயயான காசணாலிக் கூட்டம் நமடசபற்றது. அதில் இந்தியா 

தைப்பில் உளவுத்துமறயின் இயக்குநர் அர்விந்த் குைார் தமலமையிலான 

குழு பங்மகற்றது. இலங்மக ொர்பில் அந்நாட்டின் காவல்துமறத்தமலவர் 

சி டி விக்ைைைத்மன தமலமையிலான குழு பங்மகற்றது. 

 

2. ஒலிம்பிக் பாய்ைை படகு மபாட்டிக்கு மைலும் 2 தமிழக வீைர்கள் 

உள்பட 3 மபர் தகுதி 

மடாக்கிமயா ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்கான ஆசிய ைண்டல தகுதிச்சுற்று பாய்ைை 

படகு ொம்பியன்ஷிப் மபாட்டி ஓைனில் நடந்தது. இதில் ஆண்களுக்கான 

மலெர் ஸ்டாண்டர்டு பிரிவில் இந்திய வீைர் விஷ்ணு ெைவணன் 

ஒட்டுசைாத்தைாக 2ஆவது இடத்மத பிடித்து ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்கு தகுதி 

சபற்றார். இமதமபால் 49 ER கிளாஸ் பிரிவில் இந்தியாவின் மக சி கணபதி 

- வருண் தாக்கர் மஜாடி முதலிடத்மத பிடித்து ஒலிம்பிக் வாய்ப்மப உறுதி 

செய்தது. இவர்கள் இருவரும் சென்மனமய மெர்ந்தவர்கள் ஆவர்.  

ஏற்கனமவ இந்த மபாட்டியின் மூலம் இந்திய வீைாங்கமன 23 வயதான 

மநத்ைா குைணன் (சென்மன கல்லூரி ைாணவி) மலெர் மைடியல் பிரிவில் 

ஒலிம்பிக்குக்கு தகுதிசபற்றதுடன், ஒலிம்பிக் பாய்ைைபடகு மபாட்டியில் அடி 

எடுத்துமவக்கவிருக்கும் முதல் இந்திய வீைாங்கமன என்ற 

ொதமனமயயும் பமடத்திருந்தார். 

 

3. இைாைநாதபுைம் வனச்ெைகருக்கு ெர்வமதெ விருது 

இைாைநாதபுைம் வனச்ெைகருக்கு வன பாதுகாப்பு சதாடர்பான ெர்வமதெ 

விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுவிச்ெர்லாந்மத தமலமையிடைாகக்சகாண்ட 

பன்னாட்டு இயற்மக பாதுகாப்பு ெங்க அமைப்பு நடப்பு ஆண்டு முதல் 

ெர்வமதெ அளவில் சிறந்த வனச்ெைகர் விருமத வழங்குகிறது. 

இந்த அமைப்பானது உலக வனச்ெைகர் கூட்டமைப்பு, உலக வனவுயிரின 

பாதுகாப்பு மையம் ைற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட வனவுயிரின அமைப்புமூலம் 

சிறந்த வனச்ெைகருக்கான விருமத சதரிவுசெய்து வழங்குகிறது. 

இைாைநாதபுைம் ைாவட்டத்தில் ைன்னார்வமளகுடா மதசியபூங்கா பகுதியில் 

கடல் அட்மட கடத்தமல தடுத்து, அமலயாத்தி காடுகமள காப்பாற்றும் 

வமகயில் செயல்பட்டதற்காக இைாைநாதபுைம் வனச்ெைக அலுவலர் சு ெதீஷ் 

விருதுக்குத் சதரிந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். மடைாடூனில் உள்ள இந்திய வன 

உயிரின நிறுவன மூத்த ஆய்வாளர் சிவகுைார் பரிந்துமை அடிப்பமடயில் 

அவமை விருதுக்கு மதர்ந்சதடுத்துள்ளனர். ெதீஷுக்கு ஏப்.7 அன்று இமண 

-யதளம்மூலம் பாைாட்டுச்ொன்றுடன், ̀ 7.25 இலட்ெம் நிதியும் வழங்கப்பட்டு 

-ள்ளது. ெதீஷூடன் கம்மபாடியா, மியான்ைர், ைஷ்யா, சகாலம்பியா 

உள்ளிட்ட 8 நாட்டு வனச்ெைகர்களும், நம் நாட்டில் உத்தைகாண்ட் ைாஜாஜி 

புலிகள் காப்பக வனச்ெைகர் ைமகந்திைகிரி ஆகிமயாரும் விருது சபற்றுள்ள 

-னர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. உயர்நீதிைன்றத்தில் உதவி சொலிசிட்டர் சஜனைல் நியைனம்: 

சென்மன உயர்நீதிைன்றத்தில் ைத்திய அைசுக்கான புதிய உதவி 

சொலிசிட்டர் சஜனைலாக வழக்கறிஞர் R ைாமஜஷ் விமவகானந்தமன 

குடியைசுத்தமலவர் நியமித்துள்ளார். சென்மன உயர்நீதிைன்றத்தில் 

ைத்திய அைசு தைப்பில் வழக்குகளில் ஆஜைாகி வாதிடுவதற்காக 

கூடுதல் சொலிசிட்டர் சஜனைல் ைற்றும் உதவி சொலிசிட்டர் சஜனைல் 

தவிர்த்து, ைத்திய அைசு மபனல் வழக்கறிஞர்கள் துமற வாரியாக 

நியமிக்கப்படுவது வழக்கம். 

சென்மன உயர்நீதிைன்றத்தில் உதவிசொலிசிட்டர் சஜனைலாக பதவி 

வகித்த கார்த்திமகயனின் பதவிக்காலம் முடிவுக்கு வந்தமத அடுத்து, 

புதிய உதவி சொலிசிட்டர் சஜனைலாக வழக்கறிஞர் ஆர் ைாமஜஷ் 

விமவகானந்தமன குடியைசுத்தமலவர் நியமித்துள்ளார். 

 

 

 



         

    

1. ‘அரிய ந ோய்களுக்கோன நேசிய ககோள்கக - 2021’க்கு ஒப்புேல் 

அளித்துள்ள அகைச்சகம் எது? 

அ) உள்துறை அறைச்சகம் 

ஆ) சுகாதார அறைச்சகம்  

இ) கல்வி அமைச்சகம் 

ஈ) நிதி அறைச்சகம் 

✓ அரிய ந ாய்களுக்கான நதசிய ககாள்றக – 2021’க்கு ைத்திய சுகாதார 

அறைச்சகம் சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்தத் நதசிய ககாள்றக 

அரிய ந ாய்களுக்கான சிகிச்றசக்கான அதிக கசலறைக் குறைப்பறத 

ந ாக்கைாகக் ககாண்டுள்ளது. இந்தக் ககாள்றக  ாட்டின் பல்நைறு பங் 

-குதாரர்களுடன் கலந்தாநலாசித்து ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

✓ PM-JAY’இன்கீழ் ைரும் 40% பயனாளிகள் இந்தக்ககாள்றகயின்மூலம் 

பயனறடைார்கள் என்றும் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

2. வோரணோசியிலிருந்து களவோடப்பட்ட, ‘18ஆம் நூற்றோண்கடச்சோர் 

-ந்ே அன்னபூர்ணோ நேவியின் சிகை’கயத் திருப்பித்ேரவுள்ள  ோடு 

எது? 

அ) கனடா  

ஆ) பிநரஸில் 

இ) நபார்ச்சுகல் 

ஈ) சீனா 

✓ 18ஆம் நூற்ைாண்டில் ைாரணாசியில் உள்ள ஒரு நகாவிலில் இருந்து 

களைாடப்பட்ட அன்னபூர்ணா நதவியின் சிறலறய கனடா  ாடு திருப்பி 

அனுப்பவுள்ளது. அரசாங்க அறிக்றகயின்படி, சுைார் 100 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு இந்தச் சிறல திருடப்பட்டது. இந்த சிறல கனடாவின் கைக்ககன்சி 

கறலக்காட்சியகத்தில் றைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூைப்படுகிைது. இது ஒட் 

-டைாவிற்கான இந்திய உயராறணயரிடம் ஒப்பறடக்கப்பட்டது. 

 

3. சமீப கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, “Ingenuity” என்றோல் என்ன? 

அ) NASA’இன் கசவ்ைாய் கெலிகாப்டர்  

ஆ) ISRO’இன் திட்டம் 

இ) COVID-19 தடுப்பூசி 

ஈ) புதிய நகாள் 

✓ “Ingenuity” என்பது கசவ்ைாய் கிரகத்தில் உந்துதலுக்காக NASA உருைா 

-க்கிய ஒரு மினி கெலிகாப்டர் ஆகும். சமீபத்தில் கசவ்ைாய் கிரகத்தில் 

கைற்றிகரைாக தறரயிைங்கிய NASA’இன் ‘Perseverance’ ஊர்திமூலம் 

இது சரிகசய்யப்பட்டது. 

✓ இந்த கெலிகாப்டர் கசவ்ைாய் கிரகத்தின் நைற்பரப்பில் கைற்றிகரைாக 

இைக்கிவிடப்பட்டது. ஏப்.11 அன்று கசவ்ைாயின் ைளிைண்டலத்தின்மீது 

அது இயக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

4. ஏவுககண அகைப்புகளின் உற்பத்தியில் பங்ககடுக்க, ேனியோர் 

துகற நிறுவனங்ககள அனுைதித்துள்ள அகைப்பு எது? 

அ) ISRO  ஆ) DRDO  

இ) BEML  ஈ) HAL 

✓ ஏவுகறண அறைப்புகளின் நைம்பாடு ைற்றும் உற்பத்தியில் தனியார் 

துறை நிறுைனங்கள் அதனுடன் றகநகார்க்க பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி 

ைற்றும் ைளர்ச்சி அறைப்பு (DRDO) அனுைதித்துள்ளது. ைளர்ச்சியுடன் 

கூடிய உற்பத்தி கூட்டாண்றை திட்டத்தின்கீழ் இந்த அறிவிப்பு கைளியிட 

-ப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், Vertical Launched Short-Range 

Surface to Air Missile system (VL-SRSAM) ஆகியறை அடங்கும். 

 

5. 2021 ஜனவரியில் அறிவிக்கப்பட்ட வோடகக ைற்றும் குத்ேகக 

ஒப்பந்ேங்ககள ஒழுங்குபடுத்துவேற்கோன அவசர ஆகணக்கு 

ஒப்புேல் அளித்துள்ள ைோநிைம் எது? 

அ) குஜராத் ஆ) உத்தரபிரநதசம்  

இ) பீகார் ஈ) ைத்திய பிரநதசம் 

✓ உத்தர பிரநதச அறைச்சரறை உத்தரபிரநதச  கர்ப்புை ைளாகத்தின் 

குத்தறக (2ஆைது) அைசர ஆறண 2021’க்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

இது, ஒரு கசாத்றத ைாடறகக்கு எடுக்க, ஒப்பந்தத்தில் றககயழுத்திடுை 

-றத கட்டாயைாக்குைதால் குத்தறக தகராறுகறள குறைப்பறத ந ாக் 

-கைாகக் ககாண்டுள்ளது. 

✓ தற்நபாறதய சட்டத்தின்கீழ் நைாதல் தீர்வுக்கான கதளிைான ைழிமுறை 

ஏதுமில்றல. இது, 2021 ஜனைரியில் உ பி ைாநிலத்தில் அறிவிக்கப்பட்டு 

கசயல்படுத்தப்பட்டது. 

 

6. அண்கைச் கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, Receivables Exchange of 

India (RXIL) என்பதுடன் கேோடர்புகடய துகற எது? 

அ) நைளாண்றை 

ஆ) அந்நிய கசலாைணி 

இ) MSME’கள்  

ஈ) தங்க இைக்குைதி 

✓ MSME’களுக்கான விறலப்பட்டியல் தள்ளுபடி தளைாக Receivables 

Exchange of India (RXIL) உள்ளது. இது, ரிசர்வ் ைங்கியின் அங்கீகாரம் 

கபற்ை TReDS (Trade Receivables Discounting System) பரிைாற்ை தளம் 

ஆகும். இத்தளம் 7000’க்கும் நைற்பட்ட பதிவுகசய்யப்பட்ட MSME’கறளக் 

ககாண்டுள்ளது. 2017ஆம் ஆண்டில் கதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து 5,00,000 

விறலப்பட்டியல்கறள அது கசயலாக்கியுள்ளது.  

 

7. ேருண் பஜோகஜ அடுத்து புதிய கபோருளோேோர விவகோரத் துகற 

கசயைோளரோக நியமிக்கப்பட்டவர் யோர்? 

அ) அறஜ நசத்  

ஆ) B P கனுங்ககோ 

இ) அனில் குைார் ஜா 

ஈ) R கோந்தி 

✓ 1987ஆம் ஆண்டு இஆப அதிகாரியும், கபங்களூரு கைட்நரா இரயில் கார் 

-ப்பநரஷனின் நிர்ைாக இயக்கு ருைான அறஜ நசத் கபாருளாதார விை 

-காரங்கள் துறை கசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். புதிய ைருைாய் 

கசயலாளராக தற்நபாறதய கபாருளாதார விைகாரங்கள் துறை கசயலர் 

தருண் பஜாஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

8.கீழ்கோணும் எந்ே  ோட்டில், கபஞ்சமின் க ேன்யோகு அவர்கள் புதிய 

அரசோங்கத்கே அகைக்கவுள்ளோர்? 

அ) இத்தாலி 

ஆ) இஸ்நரல்  

இ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ) ஈரான் 

✓ இஸ்நரலின் மிகநீண்டகால தறலைரும், தற்நபாறதய பிரதை அறைச்ச 

-ருைான கபஞ்சமின் க தன்யாகு இஸ்நரலிய அதிபரிடமிருந்து புதிய 

அரசாங்கம் அறைப்பதற்கான ஆறணறயப் கபற்ைார். 2 ஆண்டுகளில் 

 ான்காைது முறையாக ைார்ச்.23 அன்று  டந்த இஸ்நரல் நதர்தல், ஒரு 

முடிவில்லாத நதர்தலாக முடிந்தது. 

✓ க தன்யாகு, 2009 முதல் கதாடர்ச்சியாக ஆட்சியில் இருந்து ைருகிைார், 

இப்நபாது ஒரு புதிய அரசாங்கத்றத உருைாக்க, அைருக்கு 28  ாட்கள் 

ககடு றைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

9.சமீபகசய்திகளில் இடம்கபற்ற கசநனோபோட்கள், எவ்வுயிரினத்தின் 

ஸ்கடம் கசல்களிலிருந்து உருவோக்கப்படுகிற நரோநபோக்களோகும்? 

அ) முதறல 

ஆ) தைறள  

இ) முயல் 

ஈ) ஆடு 

✓ டப்ட்ஸ் பல்கறலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தைறளகளின் ஸ்கடம் 

கசல்களிலிருந்து ‘கஜநனாபாட்ஸ்’ என்ை நராநபாக்கறள உருைாக்கியுள் 

-ளனர். இந்த நராநபாக்கள், ஏநதனும் நசதைறடந்தால் தாங்களாகநை 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

அறத ஆற்றிக்ககாள்ளும் திைன் பறடத்தறை. அைற்றின் நைற்பரப்பில் 

உள்ள ‘சிலியா’ துகள்கறளப் பயன்படுத்தி அைற்ைால்  கரவும் முடியும்.  

✓ அைற்ைால் அணிகளாக திரண்டு ஒன்ைாக நைறல கசய்யவியலும். 

நைலும், அைற்றின் சுற்றுப்புைங்கள்பற்றிய தகைல்கறளயும் அைற்ைால் 

பதிவுகசய்யவியலும். இந்த நராநபாக்கறள உயிரி-ைருத்துைம் ைற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகளில் பயன்படுத்த முடியும். 

 

10.சந்கே மூைேனத்தில் $100 பில்லியன் அகைரிக்க டோைர்ககளக் 

கடந்து, இந்தியோவில் மூன்றோவது இடத்கேப்பிடித்ே நிறுவனங்கள் 

குழுைம் எது? 

அ) ரிறலயன்ஸ் 

ஆ) TATA 

இ) றைக்நராசாப்ட் 

ஈ) அதானி  

✓ TATA குழுைம் ைற்றும் ரிறலயன்ஸ் குழுைத்திற்குப் பிைகு, ககளதம் 

அதானியின் அதானி நிறுைனங்கள் குழுைம், சந்றத மூலதனத்தில் $100 

பில்லியன் டாலர்கறளக் கடக்கும் இந்தியாவின் மூன்ைாைது நிறுைனம் 

என ஆனது. அதானி குழுைத்தின் 6 பட்டியலிடப்பட்ட நிறுைனங்களின் 

கைாத்த சந்றத மூலதனம், `7.84 இலட்சம் நகாடி அல்லது $106.8 

பில்லியன் டாலர்கறள எட்டியுள்ளது என்று பங்கு பரிைர்த்தறன 

தகைல்கள் கதரிவிக்கின்ைன. 

 


1. இந்திய கடல்பகுதியில் அனுைதியின்றி அகைரிக்க கடற்பறட பயிற்சி 

இந்திய கடல்பகுதியில் ைத்திய அரசின் முன் அனுைதிறயப் கபைாைல் 

அகைரிக்காவின் கடற்பறடக் கப்பல் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. சர்ைநதச 

சட்டங்களுக்கு உள்பட்டு இந்தப் பயிற்சி நைற்ககாள்ளப்பட்டதாக அகைரிக்க 

தரப்பில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், இதற்கு இந்திய தரப்பில் 

கண்டனம் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்தியாவின் கடற்கறரநயாரப் பகுதிகளிலிருந்து 200 கடல்றைல் 

கதாறலைானது (சுைார் 370 கிமீ) பிரத்திநயக கபாருளாதார ைண்டலைாக 

ைறரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பகுதிகளில் ைற்ை  ாடுகள் இராணுைப் 

பயிற்சி உள்ளிட்டைற்றை நைற்ககாள்ைதற்கு, முன் அனுைதிறயப் கபை 

நைண்டும் என்று இந்திய அரசு விதிகறள ைகுத்துள்ளது. ஆனால், இந்த 

விதிகறள அகைரிக்கா ஏற்க ைறுத்துைருகிைது. 

சர்ைநதச விதிகளுக்குள்பட்டு எந்தக் கடல்பகுதியிலும் பயணிக்கநைா 

பயிற்சிகறள நைற்ககாள்ளநைா அனுைதி உண்டு என்று அந் ாட்டு கடற் 

பறட கூறிைருகிைது. இத்தறகய சூழலில், இலட்சத்தீவுகளுக்கு அருநக 

உள்ள கடல்பகுதியில் அகைரிக்க கடற்பறட பயிற்சிறய நைற்ககாண்டது. 

இதுகதாடர்பாக அந் ாட்டு கடற்பறடசார்பில் கைளியிடப்பட்ட அறிக்றகயில், 

‘லட்சத்தீவுகளில் இருந்து 130 கடல்றைல் கதாறலவில் ‘USS ஜான் பால் 

நஜான்ஸ்’ என்ை தாக்குதல் கப்பலில் கடந்த 7 அன்று பயிற்சி நைற்ககாள்ளப் 

-பட்டது. இது இந்தியாவின் பிரத்நயக கபாருளாதார ைண்டலப் பகுதிக்குள் 

ைருகிைது. 

எனினும், பயிற்சி நைற்ககாள்ைது கதாடாா்பாக இந்திய அரசிடமிருந்து முன் 

அனுைதி கபைப்படவில்றல. சர்ைநதச சட்டங்களுக்கு உள்பட்டு இப்பயிற்சி 

நைற்ககாள்ளப்பட்டது. சுதந்திரைாகக் கடற்பயணம் நைற்ககாள்ைறதத் 

தடுக்கும் ைறகயில் இந்திய அரசின் விதிகள் உள்ளன. அந்த விதிகளுக்கு 

சைால் விடுக்கும் ைறகயிலும், அநத நைறளயில் சர்ைநதச சட்டங்களுக்கு 

உள்பட்டும் அகைரிக்க கடற்பறட பயிற்சி நைற்ககாண்டது. 

 

2. தமிழ் ாட்டில் டாக்டர் அம்நபத்கர் சட்ட பல்கறலக்கழகத்தின் புதிய 

துறணநைந்தராக N S சந்நதாஷ் குைார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 

3. கிரிஜா றைத்திய ாதன் நியைனத்திற்கு உயர்நீதிைன்ைம் தறட 

நதசிய பசுறைத் தீர்ப்பாயத்தின் நிபுணத்துை உறுப்பினராக முன்னாள் 

தறலறைச் கசயலாளர் கிரிஜா றைத்திய ாதன் நியைனத்துக்கு தறட 

விதித்து உயர்நீதிைன்ைம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

கசன்றன உயர்நீதிைன்ைத்தில் பூவுலகின்  ண்பர்கள் அறைப்பின் 

சார்பில் தாக்கல் கசய்யப்பட்ட ைனுவில், ைத்திய அறைச்சரறையின் பணி 

நியைனக்குழு கடந்த டிச.12 அன்று, தமிழகத்தின் தறலறைச்கசயலாளராக 

பணியாற்றி ஓய்வுகபற்ை கிரிஜா றைத்திய ாதன், ைருைாய் நிர்ைாக 

ஆறணயராக பணியாற்றி ஓய்வுகபற்ை சத்யநகாபால், ைற்றும் குஜராத் 

ைாநிலத்றதச் நசர்ந்த இந்திய ைனத்துறை அதிகாரி அருண்குைார் ைர்ைா 

உள்ளிட்ட மூைறர நதசிய பசுறைத் தீர்ப்பாயத்தின் நிபுணத்துை 

உறுப்பினராக நியைனம் கசய்ய ஒப்புதல் அளித்திருந்தது. 

நதசிய பசுறைத் தீர்ப்பாய சட்டப்பிரிவின்படி நிபுணத்துை உறுப்பினராக 

நியைனம் கசய்யப்பட கூடிய  பருக்கு 15 ஆண்டுகள் இந்திய ஆட்சிப்பணி 

அனுபைமும், அதில் ஐந்து ஆண்டுகள் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த துறையில் 

பணியாற்றிய அனுபைமும் இருக்கநைண்டும். கிரிஜா றைத்ய ாதனுக்கு 

15 ஆண்டுகளுக்கு நைல் இந்திய ஆட்சிப்பணி அனுபைம் இருந்தாலும், 5 

ஆண்டுகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பணிகளின் அனுபைம் இல்றல.  

அைர் மூன்று ஆண்டுகள் 6 ைாத காலம் ைட்டுநை சுற்றுச்சூழல் துறையில் 

பணியாற்றிய அனுபைத்றதக் ககாண்டுள்ளார். எனநை, அைரது நியைனம் 

நதசிய பசுறைத் தீர்ப்பாய விதிகளுக்கு எதிரானது. இதறனக் கருத்தில் 

ககாண்டு அைரது நியைனத்றத இரத்து கசய்ய நைண்டும் என 

நகாரப்பட்டிருந்தது. இந்த ைழக்றக விசாரித்த உயர்நீதிைன்ைம், ைத்திய 

அரசு, கிரிஜா றைத்திய ாதன் ஆகிநயார் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. 

இந்த ைழக்கு தறலறை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி, நீதிபதி கசந்தில்குைார் 

ராைமூர்த்தி ஆகிநயார் அடங்கிய அைர்வு முன் விசாரறணக்கு ைந்தது. 

ைழக்றக விசாரித்த நீதிபதிகள், பல்நைறு பதவிகறள ைகித்திருந்தாலும் 

சுற்றுச்சூழல் விைகாரங்கறள றகயாண்டது கதாடர்பான அனுபைம் 

கிரிஜா றைத்திய ாதனுக்கு இல்றல, சட்டப்படி நதறைப்படும் 

தகுதிறயயும் அைர் கபற்றிருக்கவில்றல என கருத்து கதரிவித்தனர். 

பின்னர் கதன்ைண்டல நதசிய பசுறை தீர்ப்பாயத்தின் நிபுணர் குழு 

உறுப்பினராக முன்னாள் தறலறைச் கசயலாளர் கிரிஜா றைத்திய ாதன் 

நியைனத்துக்கு தறட விதித்து உத்தரவிட்டனர். இதுகதாடர்பாக ைத்திய 

சுற்றுச்சூழல் துறை, ைத்திய பணியாளர் துறை கிரிஜா றைத்திய ாதன் 

ஆகிநயார் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரறணறய ஏப்ரல் 16-ஆம் 

நததிக்கு ஒத்திறைத்தனர். கிரிஜா றைத்திய ாதன் ைரும் ஏப்ரல் 19-ஆம் 

நததி பதவிநயற்க இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

4. இங்கிலாந்து ராணி எலிசகபத்தின் கணைர் பிலிப் காலைானார் 

இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசகபத்தின் கணைர் பிலிப் 

காலைானார். அைருக்கு ையது 99. இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் 

எலிசகபத்தின் கணைர் பிலிப், உடல்  லக் குறைைால் பாதிக்கப்பட்டு சில 

ைாதங்களாக சிகிச்றசயில் இருந்து ைந்த நிறலயில் இன்று அைர் 

காலைானார். தனது வின்ஸ்டர் நகட்சில் அரசு ைாளிறகயில் இளைரசர் 

பிலிப்பின் உயிர் பிரிந்ததாக பக்கிங்காம் அரண்ைறனயிலிருந்து 

தகைல்கள் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இளைரசர் சார்லஸின் தந்றதயான பிலிப், ைநயாதிகம் காரணைாக கடந்த 

2017ஆம் ஆண்டு கபாது ைாழ்க்றகயிலிருந்து ஓய்வு கபற்ைார். நைலும், 

இங்கிலாந்து அரச குடும்ப ைரலாற்றில் மிக அதிக காலம் இளைரசராக 

இருந்தைர் பிலிப் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இளைரசர் பிலிப்பின் ைறைைா 

-ல் ஏற்பட்ட துக்கத்தில் உலககங்கிலும் உள்ள ைக்களுடன் இங்கிலாந்து 

அரச குடும்பமும் இறணகிைது என்றும் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

5. ஆன்றலனில் நதன் விற்பறன - நதனீ ைாரியத்துடன் இந்தியன் 

ைங்கி ஒப்பந்தம்: 

நதன் ைற்றும் நதன் கபாருட்கறள இறணயைழிமூலம் கபறுைதற்காக, 

நதசிய நதனீ ைாரியத்துடன் இந்தியன் ைங்கி ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது.  

நதன் ைற்றும் நதன் கபாருட்கறள இந்தியன் ைங்கி, தங்களது 

ைாடிக்றகயாளர்கள் ைற்றும் கபாதுைக்கள் இறணயதளம் மூலம் 

கபறுைதற்கான புதிய ைசதிறய ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதற்காக, நதசிய 

நதனீ ைாரியத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கசய்துள்ளது. 

‘ைது கிரந்தி’ 

இறதத்கதாடர்ந்து, நதன் ைற்றும் நதன் கபாருட்கறள ைாங்குைதற்காக, 

‘ைது கிரந்தி’ என்ை இறணயதளத்றத ைத்திய விைசாயத் துறை அறைச்சர் 

 நரந்திர சிங் நதாைர் கதாடங்கிறைத்தார். இந்த இறணயதளம்மூலம், 

நதன் & நதன் கபாருட்கறள கபறுைநதாடு, அறை எங்ககல்லாம் கிறடக்கு 

-ம் என்ை விைரத்றதயும் கதரிந்து ககாள்ளலாம். 

 

 

 



         

    

1. E9 நாடுகளைச் சார்ந்த கல்வி அளைச்சர்களின் ஆல ாசளைக் 

கூட்டத்தில், இந்தியாளை பிரதிநிதித்துைப்படுத்தியைர் யார்? 

அ) இரமேஷ் ப ொக்ரியொல் நிஷொங்க் 

ஆ) நிர்ேலொ சீதொரொேன் 

இ) நரேந்திே ர ோடி 

ஈ) சஞ்சச மதொத்மர  

✓ ேத்திய கல்வி இணையசேச்சர் சஞ்சச மதொத்மர, E9 நொடுகளின் கல்வி 

அசேச்சர்களின் ஆமலொசசைக் கூட்டத்தில் இந்தியொசைப் பிரதிநிதித் 

-துைப் டுத்திைொர். “E9 initiative: Scaling up digital learning to accelerate 

progress towards Sustainable Development Goal 4” என்பது இக்கூட்டத் 

-தின் கருப்ப ொருளொகும். 

✓ ைங்கொளமதசம், பிமரசில், சீைொ, எகிப்து, இந்தியொ, இந்மதொமைசியொ, பேக் 

-ஸிமகொ, சநஜீரியொ ேற்றும்  ொகிஸ்தொன் ஆகியசை E9 நொடுகளொகும். 

 

2.ைத்திய சுகாதார அளைச்சகத்தால் ததாடங்கப்பட்ட ஒருங்கிளைந் 

-த சுகாதார தகைல் தைத்தின்கீழ், எத்தளை லநாய்களை கண்டறிய 

இயலும்? 

அ) 10 

ஆ) 15 

இ) 22 

ஈ) 33  

✓ ேத்திய சுகொதொர ேற்றும் குடும் நலத்துசை அசேச்சர் Dr ஹர்ஷ் ைர்தன் 

சமீ த்தில் ஒருங்கிசைந்த சுகொதொர தகைல் தளத்சத பேய்நிகர் முசை 

-யில் பதொடங்கி சைத்தொர். இந்தத் தகைல் தளத்தின் முந்சதய  திப்பில் 

18 மநொய்கசள கண்டறியும் ைசதிசய ஒப்பிடும்ம ொது தற்ம ொது 33 

மநொய்கசளக் கண்டறியும் திைசை இந்தத் தளம் பகொண்டுள்ளது. 

✓ இந்தத் தகைல் தளத்தின் புதிய  திப் ொைது இந்தியொவின் மநொய் கண் 

-கொணிப்பு திட்டத்திற்கொை தரவு உள்ளீடு & நிர்ைொகத்சத ைழங்கும். 

 

3. இந்தியாவின் நாற்பத்து எட்டாைது தள ளை நீதிபதியாக நியமி 

-க்கப்பட்டுள்ைவர் யார்? 

அ) இரஞ்சன் மகொமகொய் 

ஆ) சேத் அரவிந்த்  ொப்மட 

இ) தீ க் மிஸ்ரொ 

ஈ) N V இே ைோ  

✓ இந்திய அரசியலசேப்பின் 124ஆைது பிரிவின்கீழ் ைழங்கப் ட்ட அதிகொர 

-ங்களின் டி, இந்தியொவின் 48ஆைது தசலசே நீதியரசரொக நீதியரசர் 

NV இரேைொ அவர்கணை இந்தியக்குடியரசுத்தசலைர் நியமித்துள்ளொர். 

அைர் 2021 ஏப்.24 அன்று இந்திய தசலசே நீதியரசரொக ப ொறுப்ம ற்று 

-க்பகொள்ைொர். அைர், கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முதல் உச்சநீதிேன்ைத்தில் 

நீதியரசரொக இருந்துைருகிைொர். அைர் ஓய்வுப றுைதற்கு இன்னும் 16 

ேொதகொலங்கள் உள்ளை. 

 

4. உ கின் மிகப்தபரிய சூரிய மின்னுற்பத்தி நிறுைைைாக கருதப்ப 

-டும்  ாங்கி கிரீன் எைர்ஜி நிறுைைம் சார்ந்த நாடு எது? 

அ) இந்தியொ 

ஆ) ஜப் ொன் 

இ) சீைொ  

ஈ) பஜர்ேனி 

✓ சீைொவின் லொங்கி  சும் ஆற்ைல் பதொழினுட்  நிறுைைேொைது உலகின் 

மிகப்ப ரிய சூரிய ஆற்ைல் உற் த்தி நிறுைைேொகும். இந்த நிறுைைம் 

சமீ த்தில் சஹட்ரஜன் சந்சதயில் நுசழந்தது. இந்த நிறுைைம் ஜியொன் 

லொங்கி சஹட்ரஜன் பதொழினுட்  நிறுைைம் என்ை ப யரில் ஓர் இசை 

நிறுைைத்சத உருைொக்கியுள்ளது. லொங்கி கிரீன் எைர்ஜி பதொழினுட்  

நிறுைைத்தின் நிறுைைர் லி பசங்குமைொவின் இப்புதிய நிறுைைத்திற்கு 

தசலைரொக  ணியொற்றுைொர். 

 

5. மும்ளபயில் அக்லடாபர் ைாதம் நிகழ்ந்த மின்தளடக்குப் பின்ைால், 

எந்தத் தீம்தபாருள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது? 

அ) Shadow Pad  

ஆ) October Shutdown 

இ) Shutdown Oct 

ஈ) Blackout Oct 

✓ மும்ச யில் கடந்த அக்மடொ ர் ேொதம் நிகழ்ந்த மின்தசடக்குப் பின்ைொல் 

‘மஷமடொம ட்’ எைக்கூைப் டும் தீம்ப ொருள் இருப் தொகக் கூைப் டுகிைது. 

இது, கடந்த கொலத்திய சீை இசையபைளி தொக்குதல்களுடன் இசை 

-த்து ம சப் டுகிைது. 2017ஆம் ஆண்டில் இது கண்டுபிடிக்கப் ட்டது. 

இந்தத் தீம்ப ொருள் முசையொை பேன்ப ொருள் ைழங்குநரொை NetSarang 

பேன்ப ொருளின் புதுப்பிப்புகளில் பசலுத்தப் ட்டது கண்டுபிடிக்கப் ட்டது. 

 

6. சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட, ‘தீர்ப்பாய சீர்திருத்த அைசர ஆளை’யி 

-ன்படி, லைல்முளறயீட்டு அதிகாரிகளின் அதிகாரங்கள் எந்த அளைப் 

-புடன் லசர்க்கப்பட்டுள்ைை? 

அ) உச்ச நீதிேன்ைம் 

ஆ) உயர்நீதிேன்ைங்கள்  

இ) உள்துசை அசேச்சகம் 

ஈ) அேலொக்க இயக்குநரகம் 

✓ தீர்ப் ொய சீர்திருத்தங்கள் (சீரசேப்பு ேற்றும் மசசை விதிகள்) அைசர 

ஆசை – 2021’ஐ ேத்திய அரசு சமீ த்தில் அறிவித்தது. இந்த அைசர 

ஆசையின் டி, தற்ம ொதுள்ள மேல்முசையீட்டு அதிகொரிகள் ேொற்ைப் ட் 

-டு, அைர்களின் அதிகொரங்கள் உயர்நீதிேன்ைங்களுக்கு ைழங்கப் டுகி 

-ன்ைை. ஒளிப் திவு சட்டம்;  திப்புரிசே சட்டம்; சுங்க சட்டம்; கொப்புரிசே 

சட்டம்; AAI சட்டம்; ைர்த்தக குறியீடுகள் சட்டம்; புவிசொர் குறியீடு ( திவு & 

 ொதுகொப்பு) சட்டம்; தொைர ைசககள் ேற்றும் உழைர்கள் உரிசேகள் 

 ொதுகொப்பு சட்டம் ேற்றும் NH (நிலம் ேற்றும் ம ொக்குைரத்து) கட்டுப் ொட்டுச் 

சட்டம் ஆகிய சட்டங்கள் இதனுள் அடங்கும். 

 

7. இரசாயை & உர அளைச்சகைாைது எந்த அளைப்புடன் லசர்ந்து 

லைதி உற்பத்தி ததாடர்பாை லதசிய கருத்தரங்கத்ளத நடத்தியது? 

அ) ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி 

ஆ) UNIDO  

இ)  ன்ைொட்டுச் பசலைொணி நிதியம் 

ஈ) ஆசிய உட்கட்டசேப்பு & முதலீட்டு ைங்கி 

✓ ேத்திய ரசொயைங்கள் ேற்றும் உரங்கள் அசேச்சகேொைது “மைதியியல் 

உற் த்தியின் ம ொட்டித்திைன் ேற்றும் நீடித்த தன்சேக்கொை சிைந்த 

உற் த்தி ேற்றும் புத்தொக்கம் குறித்த மதசிய உசரயொடசல” ஏற் ொடு 

பசய்தது. ஐநொ பதொழிற்துசை மேம் ொட்டசேப் ொைது (UNIDO) ைறுசேக் 

குசைப்பு ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிசலத்தன்சேக்கொக பதொழிற்துசை 

ைளர்ச்சிசய ஊக்குவிக்கிைது. 

✓ இந்தத் மதசிய உசரயொடசலயும், ‘இந்தியொவில் தூய உற் த்தி’ (ஸ்ைச் 

உத்மயொக்)’இன் கீழ் ஓர் உசரயொடசலயும் UNIDO ஏற் ொடு பசய்தது. 

 

8. “ைைர்ச்சி ைற்றும் அளைதிக்காை பன்ைாட்டு விளையாட்டு நாள்” 

அனுசரிக்கப்படுகிற லததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 4 

ஆ) ஏப்ரல் 6  

இ) ஏப்ரல் 8 

ஈ) ஏப்ரல் 10 

✓ 2013ஆம் ஆண்டில் ஐநொ அசையின் ப ொது அசையின் தீர்ேொைத்திற்குப் 

பிைகு, ஏப்.6 அன்று உலபகங்கிலும் “ைளர்ச்சி ேற்றும் அசேதிக்கொை 

 ன்ைொட்டு விசளயொட்டு நொள்” அனுசரிக்கப் ட்டு ைருகிைது.  

✓ நீடித்த ைளர்ச்சி ேற்றும் ேனித உரிசேகளின் முன்மைற்ைத்திற்கு வி 

-சளயொட்டுகளின் மநர்ேசையொை  ங்களிப்ச க் பகொண்டொடுைதற்கொ 

-க இந்நொள் அனுசரிக்கப் டுகிைது. பகொள்சளமநொயிலிருந்து மீள்ைது 

ேற்றும் அம்மீட்படடுப்பில் சேத்துைத்தின் முக்கியத்துைம் ஆகியைற்சைச் 

சுற்றி இந்த ஆண்டின் கருப்ப ொருள் அசேக்கப் ட்டுள்ளது. 
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9.அண்ளையில் அதன் ைணிக ரீதியி ாை நடைடிக்ளகளயத் ததா 

-டங்கிய பராகா அணுமின் நிள யம் அளைந்துள்ை நாடு எது? 

அ) கத்தொர் 

ஆ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம்  

இ) பசளதி அமரபியொ 

ஈ) குசைத் 

✓ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் (UAE) உள்ள  ரொகொ அணுமின் நிசலயம் அரபு 

உலகின் முதல் அணுமின்னுற்பத்தி நிசலயேொகும். அபுதொபியில் அசேந் 

-துள்ள இவ்ைணுமின்னுற்பத்தி நிசலயம் அண்சேயில் அதன் ைணிக 

ரீதியிலொை நடைடிக்சககசளத்பதொடங்கியது. 

✓ இந்த அ ணுமின்னுற்பத்தி நிசலயத்தின் முதல் பேகொைொட் மதசிய மின் 

கட்டசேப்பில் நுசழந்துள்ளது. இது 2019ஆம் ஆண்டில் திைக்கப் ட்டது. 

 

10. 2021 உ க சுகாதார நாளுக்காை கருப்தபாருள் என்ை? 

அ) Road safety 

ஆ) Support Nurses and Midwives 

இ) Building a Fairer and Healthier World for Everyone  

ஈ) Food safety 

✓ உலக சுகொதொர நொளொைது ஒவ்மைொர் ஆண்டும் ஏப்ேல்.7 அன்று உலகம் 

முழுைதும் பகொண்டொடப் டுகிைது. இது, கடந்த 1948ஆம் ஆண்டில் உலக 

நலைொழ்வு அசேப்பு (WHO) நிறுைப் ட்டசத குறிக்கிைது. இந்தச் சிைப்பு 

நொள், உலபகங்குமுள்ள ேக்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சுகொதொரத்தசலப்பி 

-ல் விழிப்புைர்சை ஏற் டுத்துைசத மநொக்கேொகக் பகொண்டுள்ளது.  

✓ “Building a Fairer & Healthier World for Everyone” என் து நடப் ொண்டில் 

(2021) ைரும் இந்நொளுக்கொை கருப்ப ொருளொகும். 

 


1. பரம்படசிவிர் ேருந்து ஏற்றுேதிக்கு தசட: ேத்திய அரசு 

கமரொைொ சிகிச்சசக்கொை பரம்படசிவிர் ேருந்சத ஏற்றுேதி பசய்ய ேத்திய 

அரசு தசட விதித்துள்ளது. நொட்டில் கமரொைொ சைரஸ்  ரைலின் 2ஆைது 

அசல மைகேொக  ரவி ைருகிைது. 

இந்த ேருந்து எளிதில் கிசடக்கும் ைசகயில், உள்நொட்டில் பரம்படசிைர் 

ஊசி ேருந்து தயொரிக்கும் அசைத்து நிறுைைங்களும், பரம்படசிைர் 

இருப்பு நிலைரம், விநிமயொகிஸ்தர்கள் விைரங்கசள தங்கள் இசையதள 

-த்தில் பதரிவிக்க மைண்டும் எை அறிவுறுத்தப் டுகின்ைைர். இந்த இருப்பு 

விைரங்கசள ேருந்து ஆய்ைொளர்கள் ேற்றும் இதர அதிகொரிகள் சரி ொர்த்து, 

முசைமகடுகள் நடந்ததொல் ேற்றும் கள்ளச்சந்சதயில் விற்கப் ட்டொல் கடும் 

நடைடிக்சக எடுக்கமைண்டும் எை உத்தரவிடப் ட்டிருக்கிைது. ேொநில 

சுகொதொரத்துசை பசயலொளர்கள் இது குறித்து, அந்தந்த ேொநிலங்கள்/ 

யூனியன் பிரமதசங்களின் ேருந்து ஆய்ைொளர்களுடன் ஆமலொசிக்க 

மைண்டும் எைவும் பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

COVID பதொற்ைொளர்களுக்கு அளிக்கப் டும் சிகிச்சசயில் பரம்படசிவிர் ஊசி 

ேருந்து முக்கிய இடம் ைகிக்கிைது என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. தமிழகத்தில் தடுப்பூசி சிைப்பு பசயல் திட்டம் பதொடக்கம் 

தமிழ்நொட்டில் 45 ையதுக்கு மேற் ட்ட அசைைருக்கும் தடுப்பூசி பசலுத்தும் 

ைசகயிலொை சிைப்பு பசயல் திட்டம் ஏப்.11 அன்று பதொடங்கியது. அதன் டி, 

நொள்மதொறும் இரண்டு இலட்சம் ம ருக்கு தடுப்பூசி ைழங்க இலக்கு 

நிர்ையிக்கப் ட்டுள்ளது. இதற்கொக ேொநிலம் முழுைதும் 5000’க்கு 

மேற் ட்ட சேயங்கள் அசேக்கப் ட்டுள்ளை. தமிழகத்தில் கடந்த ஜைைரி 

ேொதம் 16ஆம் மததி முதல் தடுப்பூசி பசலுத்தும்  ணிகள் பதொடங்கிை.  

முதல்கட்டேொக சுகொதொரப்  ணியொளர்கள், முன்கள  ணியொளர்கள் எை, 5 

இலட்சம் ம ருக்கு தடுப்பூசி பசலுத்தப் ட்டது. அதன் பதொடர்ச்சியொக முதியை 

-ர்களுக்கும், 45 ையதுக்கு மேற் ட்மடொருக்கும் தடுப்பூசிகள் ைழங்குைது 

பதொடங்கப் ட்டது. அரசு ேற்றும் தனியொர் ேருத்துைேசைகளில் அைர்கள் 

ஆர்ைேொக தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகொண்டு ைருகின்ைைர். அந்த ைசகயில், 

இதுைசர 37 இலட்சத்துக்கும் மேற் ட்மடொருக்கு தடுப்பூசி ைழங்கப் ட்டதொ 

-கத் பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

3. புதுசே பதொழில் ஊக்குவிப்பு நடைடிக்சககளில் தமிழ்நொடு முதலிடம் 

ேத்திய அரசு உதவியுடன் உயர்கல்வி நிறுைைங்களில் பசயல் ட்டுைரும் 

புதுசே கண்டுபிடிப்புத் பதொழில் ஊக்குவிப்பு நடைடிக்சககளில் தமிழ்நொடு 

முதலிடம் ைகிக்கிைது எை பசன்சை IIT புதுசே பதொழில் ஊக்குவிப்பு 

சேய இசைத்தசலைர் ம ரொசிரியர் அமசொக் சூஞ்சூன்ைொலொ கூறிைொர். 

 

4. ைங்கமதசத்தில் ரொணுைத் தள திகள் ேொநொடு: எம் எம் நரைமை 

 ங்மகற்பு 

ைங்கமதசத்தில் நசடப ற்ை இரொணுைத் தள திகள் ேொநொட்டில் இந்திய 

இரொணுைத் தசலசேத்தள தி எம் எம் நரைமை  ங்மகற்ைொர். 

 ொகிஸ்தொனிடம் இருந்து ைங்கமதசம் சுதந்திரம் ப ற்ைதன் ஐம் தொைது 

ஆண்டு விழொ, ைங்க ந்து மஷக் முஜிபுர் ரஹ்ேொனின் பிைந்த நூற்ைொண்டு 

பிைந்தநொள்விழொ ஆகியசை ைங்கமதசத்தில் பகொண்டொடப் ட்டு ைருகிைது. 

இந்த விழொக்களில்  ங்மகற் தற்கொக, ைங்கமதச இரொணுைத் தசலசேத் 

தள தி அஜீஸ் அகேதுவின் அசழப்பின்ம ரில் எம் எம் நரைமை 5 நொள் 

அரசு முசைப்  யைேொக அந்நொட்டுக்குச் பசன்றுள்ளொர். 

விழொவின் ஒரு குதியொக நசடப ற்ை ேொநொட்டில் ‘சர்ைமதச மேொதல்களின் 

ேொறும் தன்சே: ஐநொ அசேதிகொப்புப் சடயின்  ங்கு’ என்ை தசலப்பில் 

அைர் உசரயொற்றிைொர். விழொவின் ேற்பைொரு  குதியொக, இந்தியொ, ைங்க 

மதசம், இலங்சக, பூடொன் ஆகிய நொடுகள்  ங்மகற்கும் கூட்டு ரொணுைப் 

 யிற்சி நசடப ற்று ைருகிைது. அபேரிக்கொ, பிரிட்டன், துருக்கி, சவூதி 

அமரபியொ, குசைத், சிங்கப்பூர் ஆகிய நொடுகசளச் சொர்ந்தைர்கள்  ொர்சை 

-யொளர்களொகப்  ங்மகற்றுள்ளைர். அண்சட நொடுகளுடன் இசைந்து 

பசயல் டுைதற்கொக நடத்தப் டும் இந்த கூட்டு இரொணுைப் யிற்சி திங்கள் 

கிழசே நிசைைசடகிைது. 

 

5. நொடு முழுைதும் சைரஸ் பதொற்று அதிகரித்து ைரும் நிசலயில் - 4 நொள் 

கமரொைொ தடுப்பூசி திருவிழொ பதொடங்கியது: தகுதியுள்ள அசைைரும் 

ம ொட்டுக் பகொள்ள பிரதேர் நமரந்திர மேொடி மைண்டுமகொள் 

நொடு முழுைதும் சைரஸ் பதொற்று  ரைல் அதிகரித்து ைரும் நிசலயில், 4 

நொள் கமரொைொ தடுப்பூசி திருவிழொ மநற்று பதொடங்கியது. தகுதியுள்ள 

அசைைரும் தடுப்பூசி ம ொட்டுக்பகொள்ள முன்ைர மைண்டும் எை பிரதேர் 

நமரந்திர மேொடி மைண்டுமகொள் விடுத்துள்ளொர். 

இந்தியொவில் கமரொைொ தடுப்பூசி ம ொடும்  ணி, கடந்த ஜைைரி 16-ம் மததி 

பதொடங்கியது. முதல் கட்டேொக சுகொதொரம், ேருத்துை துசையில் 

 ணியொற்று ைர் களுக்கு தடுப்பூசி ம ொடப் ட்டது. அசதத் பதொடர்ந்து, பிப்.2 

முதல் ேக்கள் மசசையில்  ணியொற்றும் முன்களப்  ணியொளர்களுக்கு 

ம ொடப் ட்டது. ேொர்ச் 1 முதல் 60 ையதுக்கு மேற் ட்டைர் களுக்கும், 45 

ையது மேற் ட்டைர்களில் மநொய்  ொதிப்புகள் உள்ளைர்களுக்கும், அசதத் 

பதொடர்ந்து ஏப்.1 முதல் 45 ையதுக்கு மேற் ட்ட அசைைருக்கும் தடுப்பூசி 

ம ொடப் ட்டு ைருகிைது. 

சமூக ஆர்ைலர் மஜொதி ொ புமல பிைந்தநொளொை ஏப்ரல் 11 முதல் அம்ம த்கர் 

பிைந்தநொளொை ஏப்.14 ைசர கமரொைொ தடுப்பூசி திருவிழொ நடக்கும் எைவும் 

பிரதேர் பதரிவித்திருந்தொர். நொட்டு ேக்களிசடமய தடுப்பூசி குறித்து 

விழிப்புைர்வு ஏற் டுத்துைமத இதன் மநொக்கம் ஆகும். 

மேலும் 5 ேருந்துகள் 

இந்தியொவில் இப்ம ொது சீரம் நிறுைைம் தயொரிக்கும் மகொவிஷீல்டு ேற்றும் 

 ொரத்  மயொபடக் நிறுைைத்தின் மகொமைக்ஸின் ஆகிய 2 கமரொைொ 

தடுப்பூசிகள் கடந்த ஜைைரி முதல்  யன் ொட்டில் உள்ளை. தற்ம ொது 45 

ையதுக்கு மேற் ட்மடொருக்கு தடுப்பூசி ம ொடப் டுகிைது. ைரும் அக்மடொ ர் 

ேொதத்துக்குள் மேலும் 5 தடுப்பு ேருந்து களுக்கு அனுேதி ைழங்கப் டும் 

எை எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது. 

குறிப் ொக ரஷ்யொவின், ஸ்புட்னிக் - வி,  மயொ - இ, மநொமைக்ஸ், சஜடஸ் 

கடிலொ, இன்ட்ரொமநசல் ஆகிய 5 கமரொைொ தடுப்பு ேருந்துகள் விசரவில் 

 யன் ொட்டுக்கு ைரும் எை ேத்திய அரசு ைட்டொரங்கள் பதரவித்துள்ளை. 

குறிப் ொக ஸ்புட்னிக்-வி ேருந்துக்கு அடுத்த 10 நொட்களில் அைசரகொல 

 யன் ொட்டுக்கு அனுேதி ைழங்கப் டும் எைத் பதரிகிைது. 

ஸ்புட்னிக்-வி ைரும் ஜூன் ேொதத்திலும், ஜொன்சன் அண்ட் ஜொன்சன் 

நிறுைைத்தின்  மயொ-இ ேற்றும் சஜடஸ் கடிலொ ஆகியசை ஆகஸ்ட் 

ேொதத்திலும், மநொைொமைக்ஸ் பசப்டம் ரிலும், இன்ட்ரொமநசல் 

அக்மடொ ரிலும்  யன் ொட்டுக்கு ைரும் எை எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது. 

ஒரு நொளில் ைழங்கப் டும் தடுப்பூசி எண்ணிக்சக அளவிலும் இந் தியொ 

முன்னிசல ைகிக்கிைது. இந்தியொ வில் ஒரு நொசளக்கு 38 லட்சத்து 

 

 



         

    

93,288 மடொஸ் தடுப்பூசி விநிமயொகம் பசய்யப் டு ைதொக 

பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

பரம்படசிைர் ஏற்றுேதிக்கு தசட 

கமரொைொ மநொயொளிகள் எண்ணிக்சக அதிகரித்து ைரும் சூழலில் 

பரம்படசிைர் ேருந்து ஏற்றுேதிக்கு ேத்திய அரசு தசட விதித்துள்ளது. 

பரம்படசிைர் ஆக்டிவ்  ொர்ேசூடிகல்ஸ் மூலப்ப ொருள் உள்ளிட்டைற்சை 

ஏற்றுேதி பசய்ைதற்கு ேத்திய அரசு மநற்று தசட விதித்துள்ளது. 

கமரொைொ மநொயொளிகளுக்கு சிகிச்சச அளிக்கும் ைசகயில் பரம்படசிைர் 

ேருத்து பசலுத்தப் டுகிைது. தற்ம ொது பதொற்று அதிகரித்து ைரும் சூழலில் 

மநொயொளிகளுக்கு சிகிச்சச அளிக்க மதசையொை ேருந்துகள் இருப்பில் 

சைத்திருக்கும் மநொக்கில் இம்ேருந்து ஏற்றுேதிக்கு தசட விதிக்கப் ட்டுள் 

ளது. இந்தியொவில் ஏழு நிறுைைங்கள் பரம்படசிைர் ஊசி ேருந்சத 

தயொரிப் தற்கு அபேரிக்க நிறுைைேொை கிலீட் சர்வீசஸ் நிறுைைத்திடம் 

அனுேதி ப ற்று ஒப் ந்தம் பசய்துபகொண்டுள்ளை. 

இந்நிறுைைங்கள் ேொதத்துக்கு 38.80 லட்சம் தடுப்பு ேருந்துகசள 

தயொரிக்கும் திைன்பகொண்டசை என் து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. முதிமயொர், ேைநலம்  ொதித்தைர்கள், ஆதரைற்ை சிறுைர், சிறுமிகளுக்கு 

ேறுைொழ்வு அளிக்கும் ‘கொைல் கரங்கள்’ திட்டம்: பசன்சை கொைல் துசை 

விசரவில் பதொடக்கம் 

சொசலமயொரம் சுற்றித்திரியும் முதிமயொர், ேைநலம்  ொதிக்கப் ட்டைர்கள், 

யொசகம் ைொங்கும் சிறுைர், சிறுமிகள் எை ஆதரைற்ை நிசலசேயில் 

உள்ளைர்கசள மதடிக்கண்டுபிடித்து ேறுைொழ்ைளிக்கும் ‘கொைல் கரங்கள்’ 

திட்டத்சத பசன்சை கொைல் துசை விசரவில் பதொடங்க உள்ளது. 

ப ொதுைொக, சட்டம், ஒழுங்கு, குற்ைத் தடுப்பு நடைடிக்சககள் தவிர சமூக 

நலன் சொர்ந்த மசசைகளிலும் ம ொலீஸொர் ஈடு டுைது ைழக்கம். அதன் டி, 

மதர்தலுக்கு பிைகு முதல் கட்டேொக ‘கொைல் கரங்கள்’ எனும் திட்டத்சத 

பசன்சை ம ொலீஸொர் பதொடங்கவுள்ளைர். இத்திட்டத்தின் டி, சொசலமயொ 

-ரம் சுற்றித்திரியும் ேைநலம்  ொதிக்கப் ட்டைர்கசள மீட்டு, அைர்களுக்கு 

உரிய சிகிச்சச அளிக்கவுள்ளைர். உடல் நலிவுற்று சொசலமயொரம் சுற்றித் 

திரியும் முதியைர்கசள மீட்டு அைர்களுக்கு ேறுைொழ்வு அளிப் து அல்லது 

கொப் கத்தில்  ொதுகொப் ொக மசர்த்துவிடுைது ம ொன்ை  ணிகசளயும் 

மேற்பகொள்ளவுள்ளைர். உடல் நலிவுற்று  டுத்த  டுக்சகயொக 

சொசலமயொரம் அல்லது வீடுகளில் இருப் ைர்கசள ேருத்துைேசையில் 

மசர்த்து உரிய சிகிச்சச அளிக்கவும் முடிவு பசய்துள்ளைர். 

 

7. மின்தசட ஏற் டுைசத தடுக்க மின் கம் ங்களில் புதிய கருவி ப ொருத்த 

மின்ைொரியம் திட்டம் 

அதிக மின்-இசைப்பு உள்ள மின்கம் ங்களில்  ழுது ஏற் ட்டு மின்தசட 

ஏற் டுைசதத் தடுக்க, “அலுமினியம்  ஸ் ர்” என்ை புதிய கருவிசய 

ப ொருத்த மின்ைொரியம் திட்டமிட்டுள்ளது. தமிழ்நொட்டில் 2 மகொடி வீட்டு மின் 

இசைப்புகள், 35 லட்சம் ைணிக நிறுைை மின் இசைப்புகள், 7 லட்சம் 

பதொழிற்சொசல மின்-இசைப்புகள், 24 லட்சம் விைசொய மின் இசைப்புக 

-ள், 11 லட்சம் குடிசச மின் இசைப்புகள் எை பேொத்தம் 2.90 மகொடிக்கும் 

மேலொை மின்இசைப்புகள் உள்ளை. 

இதன்மூலம், மின்கம் ங்களில் ஏமதனும்  ழுது ஏற் ட்டொல் அசத உடைடி 

யொக சரிபசய்ய முடிைமதொடு, மின்தசட ஏற் டுைதும் குசையும் என்று 

மின்ைொரிய அதிகொரிகள் பதரிவித்தைர். 

 

8. இந்திய பதொழிலதி ர் யூசுப் அலிக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் உயரிய 

விருது 

இந்தியொசைச் மசர்ந்த பதொழிலதி ரும் லூலூ குழுேத்தின் தசலைருேொ 

-ை யூசுப் அலிக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மிகவுயரிய சிவிலியன் விருது 

ைழங்கப் ட்டுள்ளது. அபுதொபி  ட்டத்து இளைரசர் மஷக் முகேது பின் சயீத் 

அல் நஹ்யொன் இவ்விருசத மநற்று முன்திைம் ைழங்கி பகளரவித்தொர். 

மகரளொசைச் சொர்ந்த பதொழிலதி ரொை யூசுப் அலி (65), அபுதொபியில் 

ைர்த்தகம் சொர்ந்த  ணிகள் ேற்றும் பதொழில்துசையில் மிக முக்கியேொை 

 ங்களிப்ச  ஏற் டுத்தியதற்கொக இந்த விருது ைழங்கப் டுகிைது. 

 

 

 

9. 2 ேணி மநரத்துக்குள் 36 புத்தகங்கள்  டித்து 5 ையது சிறுமி உலக 

சொதசை 

அபுதொபியில் ைசித்து ைரும் 5 ையதொை இந்திய-அபேரிக்க சிறுமி 2 ேணி 

மநரத்துக்குள் 36 புத்தகங்கசள  டித்து உலக சொதசை  சடத்துள்ளொர்.  

பசன்சைசயச் மசர்ந்த ப ற்மைொருக்கு அபேரிக்கொவில் பிைந்த இந்திய -

அபேரிக்க சிறுமி கியொரொ கவுர். 5 ையதொை இச்சிறுமி தற்ம ொது 

ப ற்மைொருடன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ைசித்து ைருகிைொர். 

இந்த சிறுையதில் 36 புத்தகங்கசள 1 ேணி 45 நிமிடங்களில்  டித்து 

முடித்து உலக சொதசை பசய்துள்ளொர். இந்த சொதசைக்கொக லண்டன் 

உலக சொதசை புத்தகத்திலும் ஆசியொ சொதசைப் புத்தகத்திலும் கியொரொ 

கவுர் இடம் பிடித்துள்ளொர். கடந்த பிப்.13ஆம் மததியன்று 36 புத்தகங்கசள 

இசடவிடொேல் 105 நிமிடங்களில்  டித்ததற்கொக ‘குழந்சத மேசத’ என்று 

இலண்டன் உலக சொதசை நூல் கியொரொ கவுசர  ொரொட்டி உள்ளது. 

 

 

 



         

    

1. BRICS உறுப்பு நாடுகளின் நிதியமைச்சர்களும் ைத்திய வங்கி 

ஆளுநர்களும் பங்ககற்ற நடப்பாண்டு (2021) கூட்டத்மை நடத்திய 

நாடு எது? 

அ) பிரேசில் 

ஆ) ேஷியா  

இ) இந்தியா 

ஈ) சீனா 

✓ அண்மையில் இந்தியா BRICS உறுப்பு நாடுகளின் நிதியமைச்சர்களும் 

ைத்திய வங்கி ஆளுநர்களும் பங்ரகற்ற நடப்பாண்டு (2021) கூட்டத்மை 

நடத்தியது. இைற்கு ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலா சீைாோைன் ைற்றும் 

ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்தி காந்ை ைாஸ் ஆகிரயார் ைமலமை 

ைாங்கினர். இந்ைக் கூட்டத்தில், நிதியமைச்சர் புது தில்லியில் இருந்து 

மைய்நிகோக உமேயாற்றினார். 

✓ புதிய வளர்ச்சி வங்கி, சமூக உட்கட்டமைப்பு, பன்னாட்டுச் மசலவாணி 

நிதிய சீர்திருத்ைங்கள், SME’க்கான நிதியியல் மைாழில்நுட்ப ைற்றும் நிதி 

உள்ளடக்கம், சுங்க ஒத்துமைப்பு மைாடர்பான பிேச்சமனகள் இந்ைக் 

கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டன. 

 

2. PMAY-கிராைப்புற திட்டத்தின் முைல் கட்டத்தில் கட்டப்படவுள்ள 

வீடுகளின் எண்ணிக்மக எத்ைமை? 

அ) 1 ரகாடி  

ஆ) 75 இலட்சம் 

இ) 60 இலட்சம் 

ஈ) 50 இலட்சம் 

✓ பிேைைர் ஆவாஸ் ரயாஜனா – கிோைப்புற (PMAY-G)’இன்கீழ், திட்டத்தின் 

முைல் கட்டத்தில் 92% இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ளது. 2016-17 முைல் 2018-

19 வமே திட்டத்தின் முைல் கட்டத்தில் 1 ரகாடி வீடுகள் கட்ட இலக்கு 

நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 2021-22ஆம் ஆண்டுக்குள் அமனத்து அடிப்பமட 

வசதிகளுடன் 2.95 ரகாடி PMAY-G வீடுகமள நிர்ைாணிப்பமை இது 

ரநாக்கைாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 

3. அமைத்திந்திய நிதி நிறுவைங்களுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

எந்ை அளவுக்கு ைறுநிதியளிப்பு உைவி வழங்கவுள்ளது? 

அ) ரூ.5,000 ரகாடி 

ஆ) ரூ.50,000 ரகாடி  

இ) ரூ.5,00,000 ரகாடி 

ஈ) ரூ.50,00,000 ரகாடி 

✓ அமனத்திந்திய நிதி நிறுவனங்களுக்கு அைாவது NABARD, SIDBI 

ைற்றும் NHB ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு `50,000 ரகாடி வைங்க இந்திய 

ரிசர்வ் வங்கி முடிவு மசய்துள்ளது. NABARD’க்கு `25,000 ரகாடியும், 

SIDBI’க்கு `15,000 ரகாடியும், ரைசிய வீட்டு வசதி வங்கிக்கு `10,000 

ரகாடியும் ைறுநிதியளிப்பு கடன் வசதி மபறும். 

 

4. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “IH2A” என்றால் என்ை? 

அ) COVID-19 ைடுப்பூசி 

ஆ) விண்கல் 

இ) புதிய ைாவே இனம் 

ஈ) இந்தியா H2 கூட்டணி  

✓ ‘IH2A’ என்பது இந்தியா H2 கூட்டணிமயக் குறிக்கிறது. எரிசக்தி ைற்றும் 

மைாழிற்துமறயில் முக்கிய உலகளாவிய பங்காளர்கள் ஒன்றிமணந்து 

இந்தியா H2 கூட்டணி (IH2A) என்ற புதிய ஆற்றல் ைாற்ற கூட்டணிமய 

உருவாக்கினர். இந்ைக் கூட்டணி இந்தியாவில் மைட்ேஜன் மைாழில்நு 

-ட்பங்கமள வணிகையைாக்குவதில் கவனம் மசலுத்துகிறது. இது நிகே 

சுழிய கரியமில உமிழ்ப்பாளோக இந்தியாமவ ைாற்றும். 

✓ இந்தியாவில் மைட்ேஜன் மபாருளாைாேத்மையும் விநிரயாகச்சங்கிலி 

-மயயும் உருவாக்க இந்ைக் கூட்டணி மசயல்படும். 

 

 

5. சமீபத்தில் காலைாை கநாபல் விருைாளர் இசாமு அகசாகி யார்? 

அ) அறிவியலாளர்  

ஆ) பாடலாசிரியர் 

இ) நாவலாசிரியர் 

ஈ) கவிஞர் 

✓ நீல ஒளிமுமனகமள (LED) கண்டுபிடித்ைைற்காக இயற்பியலுக்கான 

ரநாபல் பரிமசப் பகிர்ந்து மகாண்ட மூத்ை ஜப்பானிய அறிவியலாளர் 

இசாமு அகசாகி அண்மையில் காலைானார். ஜப்பானிய நாட்மடச் சார்ந்ை 

மூன்று ஆோய்ச்சியாளர்களுள் ஒருவோன அகசாகி, இயற்பியலுக்கான 

2014ஆம் ஆண்டின் ரநாபல் பரிமசப் மபற்றார். 

✓ நவீன மைாழில்நுட்பத்தின் முன்ரனற்றங்கமள அங்கீகரிக்கும் ஜப்பானி 

-ன் மிகவுயர்ந்ை மகளேவைான 2009ஆம் ஆண்டுக்கான கிரயாட்ரடா 

பரிமசயும் அவர் மபற்றார். 

 

6. சகாழும்பு துமறமுகத்தில் அமையவுள்ள கைற்கு சரக்கு மகயா 

-ளும் முமையத்மை, பின்வரும் எவ்விரு நாடுகளுடன் இமைந்து 

இலங்மக உருவாக்கவுள்ளது? 

அ) இந்தியா ைற்றும் ஜப்பான்  

ஆ) சீனா ைற்றும் இந்ரைாரனசியா 

இ) மியான்ைர் ைற்றும் சிங்கப்பூர் 

ஈ) இந்தியா ைற்றும் சிங்கப்பூர் 

✓ இந்தியா ைற்றும் ஜப்பானுடன் இமணந்து மகாழும்பு துமறமுகத்தில் 

ரைற்கு சேக்கு மகயாளும் முமனயத்மை இலங்மக உருவாக்கும். 

அைானி துமறமுகங்கள் ைற்றும் சிறப்பு மபாருளாைாே ைண்டல லிமிமடட் 

ஆகியவற்மற இந்தியா இைற்காக பரிந்துமேத்துள்ளது. ஜப்பான் 

இன்னும் எமையும் பரிந்துமேக்கவில்மல. இந்ைத் திட்டத்தில், இந்தியா 

ைற்றும் ஜப்பான் 75% பங்குகமள மகாண்டுள்ளன. 

 

7. அடல் புத்ைாக்க இயக்கத்தின் (AIM) இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டு 

-ள்ளவர் யார்? 

அ) ோஜீவ் குைார் 

ஆ) அமிைாப் காந்த் 

இ) நரேந்திே ரைாடி 

ஈ) சிந்ைன் மவஷ்ணவ்  

✓ NITI ஆரயாக்கின் முைன்மை முன்மனடுப்பான அடல் புத்ைாக்க இயக்கத் 

-தின் (AIM) இயக்குநோக Dr சிந்ைன் மவஷ்ணவ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

2017 ஜூன் முைல் AIM’ஐ அைன் முைல் திட்ட இயக்குநோக இருந்து வழிந 

-டத்தி வந்ை இோைநாைன் இேைணனிடமிருந்து அவர் இந்ைப் மபாறுப்மப 

ரபற்பார். சமூக மைாழில்நுட்பவியலாளோன சிந்ைன் மவஷ்ணவ், 

ைற்ரபாது அமைரிக்காவின் ைாசசூமசட்ஸ் மைாழில்நுட்பக் கைகத்தில் (MIT) 

பணியாற்றி வருகிறார். 

 

8. கூட்டாக நீரியல் வமரவு அளக்மகமய கைற்சகாள்வைற்காக INS 

சர்கவக்ஷக் பயன்படுத்ைப்பட்ட நாடு எது? 

அ) ைாலத்தீவு 

ஆ) மைாரீஷியஸ்  

இ) ஜப்பான் 

ஈ) வியட்நாம் 

✓ நீரியல் வமேவு அளக்மக கப்பலான INS சர்ரவக்ஷக், மைாரீஷிய கப்பல்க 

-ளுடன் இமணந்து கூட்டாக நீரியல் வமேவு அளக்மககமள ரைற்மகா 

-ள்வைற்காக மைாரீஷியசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்ைக் கப்பல் 

மைாரீஷியஸின் லூயி துமறமுகத்துக்கு மசன்று, ‘லூயி துமறமுகத்தின் 

ஆழ்கடல்பகுதி’ குறித்ை நீரியல் வமேவளக்மகமயத் மைாடங்கியுள்ளது.  

✓ நவீன நீரியல் வமேவளக்மக உபகேணங்கள் ைற்றும் நமடமுமறகள் 

குறித்து மைாரிஷிய பணியாளர்களுக்கு பயிற்சியளிப்பதும் இந்ை ஆய்வில் 

அடங்கும். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. SIDBI’இன் புதிய ைமலவர் ைற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக் 

-கப்பட்டுள்ளவர் யார்? 

அ) ேஜ்னிஷ் குைார் 

ஆ) S இோைன்  

இ) அருந்ைதி பட்டாச்சார்யா 

ஈ) R காந்தி 

✓ சிறு மைாழில்கள் ரைம்பாட்டு வங்கியின் (SIDBI) புதிய ைமலவோகவும் 

நிர்வாக இயக்குநோகவும் S இோைமன அேசு நியமித்துள்ளது. இந்ைப் 

பைவிக்கு அவேது மபயமே வங்கி வாரிய பணியகம் பரிந்துமேத்திருந்ை 

-து. மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

✓ இந்திய ைணிக்மக ைற்றும் கணக்கு ரசமவ அதிகாரியான இோைன், 

ைற்ரபாது ரைசிய மின்னாளுமக ரசமவகள் நிறுவனத்தின் ைமலமைச் 

மசயல் அதிகாரியாக உள்ளார். 

 

10. கால்நமடத்துமறயில் ஆயுர்கவைத்மை பயன்படுத்துவைற்காை 

ஒழுங்குமுமற சபாறிமுமறமய உருவாக்க, AYUSH அமைச்சகம் 

பின்வரும் எந்ை அமைச்சகத்துடன் மகசயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ) ரவளாண் அமைச்சகம் 

ஆ) மீன்வளம், கால்நமட போைரிப்பு & பால்வள அமைச்சகம்  

இ) ஊேக வளர்ச்சி அமைச்சகம் 

ஈ) பஞ்சாயத்து அமைச்சகம் இோஜ் 

✓ மீன்வளம், கால்நமட போைரிப்பு & பால்வள அமைச்சகைானது AYUSH 

அமைச்சகத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைத்தில் மகமயழுத்திட்டது. 

இது, ஆயுர்ரவைத்தின் கருத்மையும் அைனுடன் மைாடர்புமடய துமறக 

-மளயும் கால்நமட அறிவியலில் அறிமுகப்படுத்துவமை ரநாக்கைாகக் 

மகாண்டுள்ளது. 

✓ கால்நமட ைருந்துகளில் புதிய சூத்திேங்கள்குறித்ை ஆோய்ச்சி ைற்றும் 

வளர்ச்சிமய ரைம்படுத்துவமையும் இது ரநாக்கைாகக் மகாண்டுள்ளது. 

 


1. புதிய ைமலமை ரைர்ைல் ஆமணயோக சுஷீல் சந்திோ நியைனம் 

இந்திய ரைர்ைல் ஆமணயத்தின் அடுத்ை ைமலமை ரைர்ைலாமணயோக 

சுஷீல் சந்திோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ைமலமை ரைர்ைல் ஆமணயர் 

சுனில் அரோோ ஏப்.13 ஓய்வுமபறுகிறார். அமையடுத்து, ரைர்ைல் ஆமணய 

-ோக உள்ள சுஷீல் சந்திோமவ அடுத்ை ைமலமை ரைர்ைல் ஆமணயோக 

நியமித்து ைத்திய அேசு உத்ைேவிட்டுள்ளது. 2022 ரை 14 வமே சுஷீல் 

சந்திோ அப்மபாறுப்பில் நீடிப்பார். அவேது பைவிக்காலத்தில் ரகாவா, ைணிப் 

-பூர், உத்ைேகண்ட், பஞ்சாப், உத்ைே பிேரைச ைாநிலங்களின் சட்டப்ரபேமவ 

-த்ரைர்ைல்கள் நமடமபறும். 

1980ஆம் ஆண்டு இந்திய வருவாய்ப் பணி அதிகாரியான சுஷீல் சந்திோ, 

38 ஆண்டுகள் வருவாய்த்துமறயில் பணியாற்றிய அனுபவமுள்ளவர். 

ரைர்ைல் ஆமணயோக நியமிக்கப்படுவைற்கு முன்பாக ைத்திய ரநேடி 

வரிகள் வாரியத்தின் ைமலவோகப் பணியாற்றி வந்ைார். 

 

2. அண்ணா பல்கமல. நிர்வகிக்க வழிகாட்டுைல் குழு நியைனம் 

அண்ணா பல்கமலமய நிர்வகிக்க மூவர்மகாண்ட ஒருங்கிமணப்பு 

குழுமவ நியமித்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உத்ைேவிட்டுள்ளார். 

அண்ணா பல்கமலக்கைகத்தின் துமண ரவந்ைோக இருந்ை சூேப்பா 

ஓய்வுமபற்றமை அடுத்து புதிய துமண ரவந்ைர் நியைனம் மசய்யும் வமே 

பல்கமலமய நிர்வகிக்க ஒருங்கிமணப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  

அந்ை ஒருங்கிமணப்புக் குழுவில், பதிவாளர் கருணாமூர்த்தி, உயர்கல்வி 

மசயலாளர் அபூர்வா ைற்றும் ரபோசிரியர் ேஞ்சனி பார்த்ைசாேதி ஆகிரயார் 

இடம்மபற்றுள்ளனர். 

 

 

 

3. இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 85 ரகாடி ‘ஸ்புட்னிக்-வி’ ைடுப்பூசிகள் 

உற்பத்தி 

இந்தியாவில் ஆண்டுக்கு 85 ரகாடி ‘ஸ்புட்னிக்-வி’ கரோனா ைடுப்பூசி 

ரடாஸ்கள் உற்பத்தி மசய்யப்படவுள்ளைாக ேஷிய அதிகாரிகள் மைரிவித்து 

-ள்ளனர். இந்தியாவில் ‘ஸ்புட்னிக்-வி’ கரோனா ைடுப்பூசியின் அவசேகால 

பயன்பாட்டுக்கு இந்திய ைருந்துப் மபாருள்கள் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநேகம் 

ஒப்புைல் வைங்கியுள்ளது. ேஷியாவில் நடத்ைப்பட்ட பரிரசாைமனகள், இந்தி 

-யாவில் நடத்ைப்பட்ட மூன்றாம்கட்ட பரிரசாைமனகள் ஆகியவற்றின் அடி 

-ப்பமடயில் அந்ைத் ைடுப்பூசிக்கு அனுைதி வைங்கப்பட்டைாக கட்டுப்பாட்டு 

இயக்குநேகம் சார்பில் மைரிவிக்கப்பட்டது. 

அமையடுத்து, ரகாரவக்ஸின், ரகாவிஷீல்ட் ைடுப்பூசிகளுடன் ரசர்த்து 

‘ஸ்புட்னிக்-வி’ கரோனா ைடுப்பூசியும் ைக்களுக்கு விமேவில் மசலுத்ைப்பட 

-வுள்ளது. இந்நிமலயில், ேஷிய ரநேடி முைலீட்டு நிதி அமைப்பு மவளியிட்ட 

அறிக்மகயில், ‘ஸ்புட்னிக்-வி ைடுப்பூசிக்கு அனுைதி அளித்ை 60ஆவது 

நாடாக இந்தியா உள்ளது. 

இந்தியாவில் அத்ைடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு வருவரைாடு ைட்டுைல்லாைல் 

உற்பத்தி மசய்யப்படவும் உள்ளது. ஸ்புட்னிக்-வி ைடுப்பூசிமய உற்பத்தி 

மசய்வைற்காக கிளாண்ட் ஃபார்ைா, மைட்ரோ பரயாஃபார்ைா, பனாசியா 

பரயாமடக் உள்ளிட்ட பல்ரவறு நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்ைம் ரைற்மகாள் 

-ளப்பட்டுள்ளது’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

ேஷிய ரநேடி முைலீட்டு நிதி அமைப்பின் ைமலமை நிர்வாக அதிகாரி கிரில் 

டிமிட்ரிவ் கூறுமகயில், “ஸ்புட்னிக்-வி கரோனா ைடுப்பூசியின் பயன்பாட்டு 

-க்கு இந்தியா அனுைதி அளித்துள்ளது முக்கியைான மைல்கல்.  

அத்ைடுப்பூசியின் பரிரசாைமனயில் இந்தியாவும் ேஷியாவும் 

ஒன்றிமணந்து மசயல்பட்டன. ஸ்புட்னிக்-வி ைடுப்பூசியின் உற்பத்தியிலும் 

இரு நாடுகளும் ஒன்றிமணந்து மசயல்பட உள்ளன. இந்தியாவில் 

ஆண்டுக்கு 85 ரகாடி எண்ணிக்மகயிலான ைடுப்பூசி ரடாஸ்கள் உற்பத் 

-தி மசய்யப்படவுள்ளன. ைடுப்பூசிகள் உற்பத்தியில் உலகளவில் இந்தியா 

முன்னணி வகித்துவருகிறது. ஸ்புட்னிக்-வி ைடுப்பூசிமய உற்பத்தி மசய் 

-வைற்காக இந்தியாவில் உள்ள பல்ரவறு நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்ைம் 

ரைற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது. அந்ை நிறுவனங்களில் உற்பத்தி மசய்யப்படும் 

கரோனா ைடுப்பூசிகளானது, இந்தியாவில் ைட்டுைல்லாைல் ைற்ற 

நாடுகளிலும் பயன்படுத்ைப்பட உள்ளது” என்றார். 

ஆர்மஜண்டீனா, மபாலிவியா, ைங்ரகரி, ஈோன், மைக்ஸிரகா, பாகிஸ்ைான், 

இலங்மக உள்ளிட்ட நாடுகள் ஸ்புட்னிக்-வி கரோனா ைடுப்பூசியின் 

பயன்பாட்டுக்கு ஏற்மகனரவ அனுைதி வைங்கியுள்ளன. 

 

4. ைமறமுக வரி வருவாய் 12% வளர்ச்சி 

2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் ைமறமுக வரி (GST ைற்றும் இைே வரிகள்) 

வசூல் 12.3 சைவிகிைம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது என ைத்திய நிதியமைச்சகம் 

மைரிவித்துள்ளது. இதுமைாடர்பாக நிதியமைச்சகம் மைரிவித்துள்ளைாவது: 

கடந்ை 2019-20ஆம் நிதியாண்டில் ைமறமுக வரி வசூல் `9.54 இலட்சம் 

ரகாடியாக இருந்ைது. இமைத்மைாடர்ந்து, 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் 

திருத்ைப்பட்ட ைறுைதிப்பீட்டின்படி, நிகே ைமறமுக வரி `10.71 லட்சம் ரகாடி 

வசூலாகியுள்ளது. முந்மைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் இது 12 சைவீைம் 

அதிகைாகும். 

இதில், சுங்கவரி 21% அதிகரித்து `1.32 இலட்சம் ரகாடி வசூலாகியுள்ளது. 

முந்மைய 2019-20’இல் சுங்க வரி `1.09 இலட்சம் ரகாடி வசூலானது. 

இரைரபான்று ைத்திய கலால், ரசமவ வரி வசூல் 59% அதிகரித்துள்ளது. 

கரோனா மைாற்றுக்கிமடரய, இந்ைச் சாைமன பமடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ை 

2020-21ஆம் நிதியாண்டில் கலால் ரசமவ வரி `3.91 இலட்சம் ரகாடி 

வசூலானது. முந்மைய ஆண்டில் இது `2.45 லட்சம் ரகாடியாக இருந்ைது. 

ைத்திய சேக்கு ரசமவ வரி (CGST), ஒருங்கிமணந்ை சேக்கு ரசமவ வரி 

(IGST) ரபான்றமவ மூலம் 2021-21ஆம் நிதியாண்டில் `5.48 இலட்சம் 

ரகாடி வசூலாகியுள்ளது. கரோனா மைாற்று பேவல் காேணைாக வரி 

வசூலில் 8% வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. முந்மைய ஆண்டில் இது ̀ 5.99 லட்சம் 

ரகாடியாக இருந்ைது. கரோனா பாதிப்பு காேணைாக முைல் அமேயாண்டில் 

GST வரி வசூல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. ஆனால், அேசின் பல்ரவறு 

முயற்சிகளினால் பிந்மைய அமேயாண்டில் GST வரி வசூலில் `1 லட்சம் 

ரகாடிமய ைாண்டி முன்ரனற்றம் ஏற்பட்டது. 

இைற்கிமடரய, கடந்ை ைார்ச் ைாைம் GST வரி ̀ 1.24 இலட்சம் ரகாடி வசூலா 

-கியுள்ளது என்று நிதிமைச்சகம் மைரிவித்துள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

5. கடல் உணவுப்மபாருள் விற்பமனக்காக ‘இ-சான்டா’ வமலைளம் 

மைாடக்கம் 

கடல் உணவுப்மபாருள் விற்பமனக்கான ‘இ-சான்டா’ வமலைள 

பயன்பாட்மட வர்த்ைக & மைாழில்துமறயின் ைத்திய அமைச்சர் பியூஷ் 

ரகாயல் மைாடக்கிமவத்ைார். விவசாயிகளின் ரைம்பாட்மட கருத்தில் 

மகாண்டு ‘இ-சான்டா’ வமலைளம் மைாடங்கப்பட்டுள்ளது. இைன்மூலம், 

அவர்களுக்கு கூடுைல் அதிகாேம் கிமடக்கும். விவசாயிகள் ைங்களது கடல் 

உணவுப்மபாருள்கமள இமணய வர்த்ைக வமலைளத்தில் சந்மைப்படுத் 

-துவைன்மூலம் ஒரு மசாடுக்கில் அவற்மற விற்பமன மசய்ய முடியும். 

‘இ-சான்டா’ வமலைளம் விவசாயிகளுக்கு கடல் உணவுப்மபாருள்கமள 

ஒரே இடத்தில் பட்டியலிட உைவுவதுடன் அவற்றின் விற்பமனயும் கணிச 

-ைாக அதிகரிக்க உைவும். இந்ை வமலைளம் விவசாயிகளுக்கு கூடுைல் 

சுைந்திேத்மை வைங்கும் என்பதுடன் மிகச்சிறந்ை டிஜிட்டல் தீர்வுகமளயும் 

அளிக்கும். இைன் வாயிலாக அவர்கள் வாழ்வு ரைம்படும். 

ைற்ரபாமைய நிமலயில், நாட்டின் கடல் உணவுப்மபாருள்கள் ஏற்றுைதியி 

-ல் 18,000 விவசாயிகள் ைங்களது பங்களிப்மப வைங்கி வருகின்றனர். 

நவீன கருவிகள் ைற்றும் மைாழில்நுட்பங்கமள பயன்படுத்துவைன் மூலம் 

இறால் உற்பத்திமய ைற்ரபாமைய 40,000 டன்னிலிருந்து 6-7 இலட்சம் 

டன்னாக அதிகரிக்க முடியும். ைமிழ், ஹிந்தி, ஆங்கிலம், வங்காளம், 

மைலுங்கு, ஒடியா ஆகிய மைாழிகளில் இந்ை வமலைளம் ைற்ரபாது 

பயன்பாட்டில் உள்ளது. கூடிய விமேவில் இைே மைாழிகளிலும் இந்ை 

வமலைளத்தின் ரசமவ விரிவுபடுத்ை திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

6. ரசதி மைரியுைா? 

ஏப்.3: பல்லடுக்குமகாண்ட முகக்கவசங்கமள அணிவைால், நுண்துகள் 

பேவல் 96% குமறயும் என்று அமைரிக்காவின் ஜார்ஜியா மைாழில்நுட்ப 

மையம் நடத்திய ஆய்வறிக்மக மைரிவிக்கிறது.  

ஏப்.4: இந்திய ைகளிர் கால்பந்து அணியின் ரகப்டனாகத் ைமிைகத்மைச் 

ரசர்ந்ை இந்துைதி கதிரேசன் நியமிக்கப்பட்டார். 

ஏப்.5: ேஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் அடுத்து இேண்டு முமற பைவியில் 

நீடிப்பைற்கான ைரசாைாவில் மகமயழுத்திட்டுள்ளார். இைன்படி ைலா ஆறு 

ஆண்டுகள் என 2 முமற பைவியில் நீடிக்க வழிவமக மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

2036ஆம் ஆண்டு வமே புதின் அதிகாேத்தில் இருக்க முடியும். 

ஏப்.6: ைமிைகத்தில் 234 சட்டப்ரபேமவத் மைாகுதிகளுக்கு நமடமபற்ற 

ரைர்ைலில் சோசரியாக 72.78 சைவீை வாக்குகள் பதிவாகின. புதுச்ரசரியில் 

30 மைாகுதிகளுக்கு நடந்ை ரைர்ைலில் 81.88% வாக்குகள் பதிவாகின. 

ஏப்.7: உச்சநீதிைன்றத்தின் புதிய ைமலமை நீதிபதியாக N V ேைணா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் இந்தியாவின் 48ஆவது ைமலமை நீதிபதி. 

ைற்ரபாமைய ைமலமை நீதிபதி S A ரபாப்ரடவின் பைவிக்காலம் ஏப். 

23’இல் நிமறவமடகிறது. 

ஏப்.7: ைமிழ்நாடு கால்நமட ைருத்துவப்பல்கமலக்கைக புதிய துமண 

ரவந்ைோகப் ரபோசிரியர் K N மசல்வகுைார் நியமிக்கப்பட்டார். 

ஏப்.8: ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டிக்கான 15 ரபர்மகாண்ட இந்திய 

துப்பாக்கிச்சுடுைல் அணி அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் ைமிைகத்மைச் ரசர்ந்ை 

இளரவனில் வாலறிவன் இடம்பிடித்ைார். 

ஏப்.10: கரோனா இேண்டாம் அமல ரவகைாகப் பேவிவரும் நிமலயில் 

ைமிழ்நாட்டில் புதிய கரோனா மபாதுமுடக்கக் கட்டுப்பாடுகள் மீண்டும் 

நமடமுமறக்கு வந்ைன. 

 

7. துருக்கியில் நமடமபற உள்ள பாோலிம்பிக்ஸ் ைகுதிச்சுற்றுக்கு 

ைமிைகத்தின் ைரனாகேன் ரைர்வு: 

திருவள்ளூர் ைாவட்டம் ரசாைவேத்மைச் ரசர்ந்ைவர் ைரனாகேன் (31). 

பார்மவக்குமறபாடுள்ள ைரனாகேன், ஜூரடா விமளயாட்டு வீேர் ஆவார். 

இவர் பாோலிம்பிக்ஸ் ரபாட்டிக்கான ைகுதிச்சுற்றுக்குத் ரைர்வாகி உள்ளார். 

பாோலிம்பிக்ஸ் ரபாட்டிக்கான ைகுதிச்சுற்று வரும் ரை 23 அன்று, துருக்கி 

நாட்டில் உள்ள அந்ைல்யா நகேத்தில் நமடமபற உள்ளது. 

பாோலிம்பிக்ஸ் ரபாட்டியானது ஜப்பான் ைமலநகர் ரடாக்கிரயாவில் வரும் 

ஆக.24 முைல் மசப்.5 வமே நமடமபறவுள்ளது. அைற்கான ைகுதிச்சுற்றுக்கு 

ஜூரடா பிரிவில் இந்திய அளவில் நால்வர் ைட்டுரை ரைர்ந்மைடுக்கப்பட்டு 

உள்ளனர். அதில் ைமிழ்நாட்டிளிருந்து ைரனாகேன் ரைர்ந்மைடுக்கப்பட்டுள் 

-ளார். 

பிறவியிரலரய பார்மவக்குமறபாடு உமடயவோன ைரனாகேன் 

ைன்னுமடய இருபைாவது வயதிலிருந்து ஜூரடா விமளயாடி வருகிறார். 

ரைசிய அளவிலான ரபாட்டிகளில் 7 ைங்கப்பைக்கங்கமள மவன்றுள்ளார். 

2014ஆம் ஆண்டு மைன்மகாரியாவில் நமடமபற்ற ஆசிய அளவிலான பாோ 

விமளயாட்டுப் ரபாட்டியில் மவண்கலப்பைக்கம், 2016ஆம் ஆண்டு மைன் 

ஆப்ரிக்காவில் நமடமபற்ற காமைன்மவல்த் ரபாட்டியில் மவண்கலப்பைக்க 

-ம், 2019ஆம் ஆண்டு இலண்டனில் நடந்ை காமைன்மவல்த் ரபாட்டியில் 

ைங்கப்பைக்கம் மவன்றுள்ளார். 

 

 

 



         

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘பதிப்புரிமை (திருத்த) விதிகள், 

2021’ஐ அறிவித்துள்ள ைத்திய அமைச்சகம் எது? 

அ) நிதி அமைச்சகம் 

ஆ) வர்த்தகம் ைற்றும் ததொழில்துமை அமைச்சகம்  

இ) உள்துமை அமைச்சகம் 

ஈ) தகவல் ைற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் 

✓ பதிப்புரிமை (சட்டதிருத்த) விதிகள், 2021’ஐ, ைத்திய வர்த்தகம் ைற்றும் 

ததொழில்துமை அமைச்சகம் தவளியிட்டுள்ளது. இந்தியொவில் பதிப்புரிமை, 

பதிப்புரிமை சட்டம், 1957 ைற்றும் பதிப்புரிமை விதிமுமைகள், 2013’இன் 

கீழ் நிர்வகிக்கப்படுகிைது. பதிப்புரிமை விதிமுமைகள், 2013 கமடசியொக 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு திருத்தப்பட்டது. 

✓ பதிப்புரிமை இதமை தவளியிடுவது ததொடர்பொன புதிய விதிமுமை சசர்க் 

-கப்பட்டுள்ளது. இதன்முலம் அரசிதழில் தவளியிடசவண்டிய சதமவ 

நீக்கப்படுகிைது. இனி அந்த இதழ் பதிப்புரிமை அலுவலகத்தின் இமைய 

தளத்தில் கிமடக்கும். 

 

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘SARTHAQ’ என்பது பின்வரும் 

எந்தக் சகொள்மக சதொடர்பொன அைல்படுத்தல் திட்டைொகும்? 

அ) சவளொண் சட்டங்கள் 

ஆ) புதிய கல்விக்தகொள்மக  

இ) தபொதுத்துமை நிறுவனங்களின் தகொள்மக 

ஈ) சுற்றுச்சூைல் தொக்க ைதிப்பீடு 

✓ சதசிய கல்விக்தகொள்மக, 2020’ஐ அைல்படுத்துவது ததொடர்பொன உயர் 

ைட்ட கூட்டத்திற்கு ைத்திய கல்வியமைச்சர் இரசைஷ் தபொக்ரியொல் 

தமலமை தொங்கினொர். ‘ைொைொக்கர்கள் & ஆசிரியர்கள்’ தரைொன கல்வி 

மூலம் முழுமையொன முன்சனற்ைம் (SARTHAQ) என்ை தபயரில் பள்ளி 

கல்விக்கொன பரிந்துமரப்பு அைலொக்கத் திட்டமும் தவளியிடப்பட்டது. 

 

3.வொனியல்குறித்து, சமீபத்திய சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ஒமசரிஸ்’ 

என்றொல் என்ன? 

அ) விண்கல் 

ஆ) கருந்துமள 

இ) புைக்சகொள்  

ஈ) சிறுசகொள் 

✓ HD 209458 b என்று அதிகொரப்பூர்வைொக அமைக்கப்படும் ‘ஒமசரிஸ்’, 

புவியின் சூரிய ைண்டலத்திற்கு அப்பொல் வொனியலொளர்கள் கண்டறிந்த 

முதல் சகொளொகும். சேச்சர் இதழில் தவளியிடப்பட்ட புதிய ஆய்வின்படி, 

ஒமசரிஸின் வளிைண்டலத்தில் 6 சவதிப்தபொருட்கள் இருப்பது கண்டறி 

-யப்பட்டுள்ளது. சவதியியல் தபொருட்களின் கலமவ, அந்தப் புைக்சகொள் 

அதன் தற்சபொமதய நிமலமய விட 100 ைடங்கு ததொமலவில் உள்ளது 

என்பமத உறுதிப்படுத்துகிைது. 

 

4.‘PS சசொச ொஸ்டர்’ என்ற சபயரில் ̀ 100 சகொடி மதிப்புள்ள விரைவு 

ச ொந்துக்கப்பமை, இந்தியொ, எந்த நொட்டிடம் ஒப்பமடத்துள்ளது? 

அ) தெர்ைனி 

ஆ) ஐக்கிய அதைரிக்க ேொடுகள் 

இ) சீதெல்ஸ்  

ஈ) பிரொன்ஸ் 

✓ இந்தியொ, ‘PS சசொசரொஸ்டர்’ என்ை விமரவு சரொந்துக்கப்பமல முமையொ 

-க சீதெல்ஸிடம் ஒப்பமடத்தது. சீதெல்ஸ் அதிபர் சவதவல் ரொம்கலவ 

-னுடனொன தைய்நிகர் சந்திப்பில் பிரதைர் ேசரந்திர சைொடி பங்சகற்ைொர்.  

✓ இது, 2005ஆம் ஆண்டு முதல் சீதெல்ஸுக்கு பரிசளிக்கப்படுகிை இந்திய 

தயொரிப்பினொலொன ேொன்கொவது சரொந்துக் கப்பலொகும். இது, கொர்டன் ரீச் 

கப்பல் கட்டுேர்கள் ைற்றும் தபொறியொளர்கள் நிறுவனத்தொல் கட்டப்பட்டது 

ஆகும். சரொந்து, கடத்தல் ைற்றும் சவட்மட எதிர்ப்பு ேடவடிக்மககள், 

சதடல் ைற்றும் மீட்பு ஆகியவற்றிற்கு இந்தக் கப்பல் பயன்படுத்தப்படும். 

 

 

5. “பயங்க வொதத்திற்கு எதிைான ஐநொ அறக்கட்டமள நிதியம்” நிறு 

-வப்பட்ட ஆண்டு எது? 

அ) 1945 

ஆ) 1992 

இ) 2009  

ஈ) 2020 

✓ பயங்கரவொதத்திற்கு எதிரான ஐேொ அைக்கட்டமள நிதியம், கடந்த 2009 

ஆம் ஆண்டில் அதன் தபொதுச்தசயலொளரொல் நிறுவப்பட்டது. ஐேொ பயங்கர 

-வொதத்திற்கு எதிரான மையம் ைற்றும் சிைப்பு திட்டங்கள் & புத்தொக்கக் 

கிமளமூலம் உறுப்பு ேொடுகளுக்கு திைன் சைம்பொட்டு ஆதரமவ வைங்க 

இந்த நிதியம் பயன்படுத்தப்படுகிைது. 

✓ பயங்கரவொதத்திற்கு எதிரொன ஐேொ அைக்கட்டமள நிதியத்துக்கு, இந்தி 

-யொ, அண்மையில் $500,000 டொலர்கமள கூடுதலொக வைங்கியுள்ளது. 

இதன்மூலம், இந்த நிதியத்துக்கு இந்தியொவின் தைொத்த பங்களிப்பு $1.05 

மில்லியன் டொலர்களொக ஆகியுள்ளது. 

 

6.இந்தியொவில், ‘Women will’ என்ற வமைதளத்மத அறிமுகப்படுத் 

-தியுள்ள சதொழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

அ) கூகிள்  

ஆ) சொம்சங் 

இ) மைக்சரொசொப்ட் 

ஈ) LG 

✓ கூகிள், இந்தியொவில் ‘Women will’ என்ை ஒரு புதிய வமலதளத்மத 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

✓ இத்திட்டம், ததொழில்முமனசவொரொக விரும்பும் தபண்களுக்கு வழிகொட்டு 

-தமல வைங்குவமத சேொக்கைொகக் தகொண்டுள்ளது. கடந்த 2015ஆம் 

ஆண்டில், ‘கூகிள் ஃபொர் இந்தியொ’ நிகழ்வில் ததொடங்கப்பட்ட இமைய 

சொதி முயற்சிமய நிறுத்துவதொகவும் கூகிள் அறிவித்துள்ளது. கடந்த ஆறு 

ஆண்டுகளில், இந்த முயற்சி, கிரொைப்புை இந்தியொ முழுவதும் 30 மில்லிய 

-னுக்கும் அதிகைொன தபண்களுக்கு பயிற்சியளித்துள்ளது. 

 

7.உயிரி-பல்வமகமைமயக்குறித்து, சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற 

“ஆர்ச சதரியம் சசன் - Orretherium tzen” என்றொல் என்ன? 

அ) தொவர இனம் 

ஆ) விலங்கினம்  

இ) பைமவயினம் 

ஈ) பொக்டீரியொ 

✓ ததொன்ைொக்கள் கொலத்தில் வொழ்ந்த ஒரு பொலூட்டியின் புமதபடிவம் ததன் 

அதைரிக்கொவின் சிலியின் படசகொனியொ பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள் 

-ளது. ‘5 பற்களுமடய விலங்கு’ என்று தபொருள்படும், “ஆர்தரததரியம் 

தசன்” என தபயரிடப்பட்ட இது, 72 முதல் 74 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு வொழ்ந்ததொகக் கூைப்படுகிைது. 

✓ இது ஒரு தொவர உண்ணி என்றும், இமடயூழியின் முடிவில் ததன்னதை 

-ரிக்கொவில் வொழ்ந்ததொகவும் கூைப்படுகிைது. 

 

8. சமீபசசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “அதின்” என்ற பழங்கொை நக ம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நொடு எது? 

அ) இத்தொலி 

ஆ) எகிப்து  

இ) ஆஸ்திசரலியொ 

ஈ) கிரீஸ் 

✓ ததொல்தபொருள் ஆய்வொளர்கள் குழுவானது அண்மையில் எகிப்தில் ஒரு 

மிகப்தபரிய பண்மடய ேகரத்மதக் கண்டறிந்துள்ளது. இந்த ேகரத்திற்கு 

“தி மரஸ் ஆப் அதின்” என்று தபயரிடப்பட்டுள்ளது. இது 3,000 ஆண்டுக 

-ளுக்கு முற்பட்ட ேகரம் ஆகும். இது, லக்சரின் சைற்குக்கமரயில் ைைல 

-டியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

✓ தபொ ஆ மு 1391 ைற்றும் 1353’க்கு இமடயில் எகிப்மத ஆண்ட மூன்ைொம் 

அைன்ச ொதடப் ைன்னரின் ஆட்சிக்கொலத்மதச் சொர்ந்ததொகும் இந்ேகரம். 

 

v 

 

 

 

 

 

2009 



         

    

எகிப்திய சொம்ரொஜ்யத்தின் கொலத்தில் இந்த ேகரம் மிகப்தபரிய நிர்வொக 

ைற்றும் ததொழில்துமை குடிசயற்ைைொக இருந்துள்ளது. 

 

9. சமீபத்தில் சவடிப்புக்குள்ளொன ைொ சசொபொரியர் எரிைமை அமைந் 

-துள்ள நொடு எது? 

அ) பிலிப்மபன்ஸ் 

ஆ) புனித வின்தசன்ட் ைற்றும் கிதரனமடன்ஸ்  

இ) இந்சதொசனசியொ 

ஈ) ெப்பொன் 

✓ கிைக்கு கரீபியன் தீவொன புனித வின்தசன்ட்டில் அமைந்துள்ள லொ சசொபொ 

-ரியர் எரிைமல பல்லொண்டுகளொக தசயலற்ைநிமலயிலிருந்து தற்சபொது 

தவடித்துச் சிதறியுள்ளது. 1979ஆம் ஆண்டு முதல் தசயலற்ை நிமலயில் 

இருந்த இந்த எரிைமல, கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் தசயல்படுவதற்கொன 

அறிகுறிகமளக் கொட்டியது. தவடித்துச் சிதறியதை அடுத்து அப்பகுதியில் 

உள்ள ைக்கமள தவளிசயற்றுைொறு அத்தீவின் பிரதைர் உத்தரவிட்டொர். 

 

10. சபருங்கடல்களில் சுற்றுப்புற ைனித ஒலிகள் குமறப்பின் தொக்க 

-த்மத அளவிடுவமத சநொக்கைொகக் சகொண்ட உைகளொவிய பரிசசொ 

-தமனயின் சபயர் என்ன? 

அ) International Human-Ocean Experiment 

ஆ) International Ocean Sound Experiment 

இ) International Ambient Sound Experiment 

ஈ) International Quiet Ocean Experiment  

✓ சர்வசதச அமைதியொன தபருங்கடல் பரிசசொதமனயொனது முதலில் 2011 

ஆம் ஆண்டில், தவவ்சவறு தபருங்கடற்புைங்களில் சுற்றுப்புை ஒலியின் 

அளவீடுகளின் சேர-வரிமசமய உருவொக்குவதற்கொக உருவொக்கப்பட் 

-டது. சமீபத்தில், சர்வசதச அமைதியொன தபருங்கடல் பரிசசொதமனயின் 

அறிவியலொளர்கள் குழு, COVID-19 தபொது முடக்கம் கொரைைொக தபருங்க 

-டல்களில், சுற்றுப்புை ைனித தசயல்பொடுகளின் குமைப்பின் தொக்கத்மதப் 

புரிந்துதகொள்வதற்கும் அளவிடுவதற்கும் சசொதமனகமள சைற்தகொண் 

-டுள்ளது. 

 


1. மைக்சரொசொப்ட் நிறுவனத்துடன் சவளொண் அமைச்சகம் ஒப்பந்தம் 

உைவர்களின் வருவொமய அதிகரிப்பதற்கொன ைொதிரி திட்டத்மதச் தசயல்ப 

-டுத்துவதற்கொக மைக்சரொசொப்ட் நிறுவனத்துடன் ைத்திய சவளொண் 

அமைச்சகம் ஒப்பந்தம் சைற்தகொண்டுள்ளது. 

விவசொயத்துக்கொன உள்ளீட்டுப் தபொருள்களுக்கொன தசலமவ குமைத்தும் 

அறுவமடக்குப்பிைகொன தசலமவக்குமைத்தும் விவசொயிகளின் வருவொ 

-மய அதிகரிக்கும் வமகயிலொன ைொதிரி திட்டத்மதச்தசயல்படுத்த ைத்திய 

அரசு முடிதவடுத்துள்ளது. அதற்கொக மைக்சரொசொப்ட் நிறுவனத்துடன் ைத்தி 

-ய சவளொண் அமைச்சகம் ஒப்பந்தம் சைற்தகொண்டுள்ளது. அந்த விைொவில் 

ைத்திய சவளொண்துமை அமைச்சர் ேசரந்திர சிங் சதொைர் பங்சகற்ைொர். 

இந்த ைொதிரி திட்டைொனது ஆறு ைொநிலங்களில் உள்ள 100 கிரொைங்களில் 

ஓரொண்டுக்கு தசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

 

 

3. இந்திய கடற்பமடக் கப்பல் இலங்மகக்கு ேல்லிைக்க பயைம் 

இந்தியொ- இலங்மக ேொடுகளுக்கிமடயிலொன தேருக்கைொன கடல் ைற்றும் 

பொதுகொப்பு ஒத்துமைப்மப அதிகரித்துக் தகொள்வதற்கொன முயற்சிகளின் 

ஒரு பகுதியொக இந்திய கடற்பமடக்குச் தசொந்தைொன INS ரொன்விெய் நீர் 

மூழ்கிக்கப்பல், இலங்மகக்கு மூன்று ேொள்கள் ேல்லிைக்க பயைைொக 

தசன்ைமடந்தது. இதுகுறித்து இந்திய தூதரகம் சொர்பில் தவளியிட்டுள்ள 

அறிக்மகயில் ததரிவித்திருப்பதொவது: சிங்கள ைற்றும் தமிழ்ப்புத்தொண்டின் 

புனித நிகழ்வொன “அவருடு” தினத்மததயொட்டி, இந்திய கடற்பமடக் கப்பல் 

தகொழும்புவுக்கு வருவதன் மூலம், இலங்மக ைக்களுக்கு ஒற்றுமை, ேல்லி 

-ைக்கத்துக்கொன தசய்திமயத் தொங்கி வருகிைது. 

இந்தியொவும் இலங்மகயும் பொரம்பரியைொக ரொணுவம் ைற்றும் பொதுகொப்பில் 

தேருக்கைொன ஒத்துமைப்மபப் பகிர்ந்து தகொண்டுள்ளன. இந்த ேொடுகளின் 

கடற்பமடகள் கூட்டுப் பயிற்சி ைற்றும் திைன்சைம்பொட்டில் தீவிரைொக 

ஈடுபட்டு, பரஸ்பரம் ஒத்துமைப்பு வைங்குவதன்மூலம் பல்சவறு ேன்மைக 

-மளப் தபற்று வருகின்ைன. தற்சபொது இந்தக் கப்பலின் வருமகயொல் இரு 

ேொடுகளுக்கிமடயிலொன ேட்பில் சைலும் தேருக்கமும், கடல் ைற்றும் 

பொதுகொப்பு ஒத்துமைப்மப வளர்ப்பதற்கொன ைற்தைொரு படியொகவும் இது 

விளங்கும் என்று ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இரொெபுத்திர வம்சத்தினரின் நிமனவொக தபயர் சூட்டப்பட்ட இந்தியொவின் 

ஐந்தொவது நீர்மூழ்கிக்கப்பலொன INS ரொன்விெய்யில், ஏவுகமைகமள 

அழிக்கும் கருவிகளும், உள்ேொட்டிசலசய வடிவமைக்கப்பட்ட பிரசைொஸ் 

சூப்பர்சொனிக் ஏவுகமையும் தபொருத்தப்பட்டுள்ளது. 

இந்திய-இலங்மக உடன்படிக்மகயின் ஒருபகுதியொக 1987 முதல் 1990 

ஆம் ஆண்டு வமரயிலொன கொலகட்டத்தில் இலங்மகயின் வடக்கு ைற்றும் 

கிைக்கு பகுதியில் ேமடதபற்ை இலங்மக உள்ேொட்டுப் சபொரில் IPKF 

பணியொற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

  

 

 

 

 



         

    

1. சமீபத்தில் AYUSH அமைச்சகத்தால் ததாடங்கப்பட்ட, “HCCR” 

வமைதளத்துடன் ததாடர்புமடய துமை எது? 

அ) ஆயுர்வேதம் 

ஆ) யுனானி 

இ) வ ாமிவ ாபதி  

ஈ) வ ாகா 

✓ மத்தி  வ ாமிவ ாபதி ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் என்பது மத்திய AYUSH 

அமமச்சகத்தின் கீழ் இ ங்கிேரும் ஒரு தன்னாட்சி ஆராய்ச்சி நிறுேனம் 

ஆகும். இது, சமீபத்தில், உலக வ ாமிவ ாபதி நாளான ஏப்ரல்.10 அன்று 

வ ாமிவ ாபதி பிணி ாளர் களஞ்சி  ேமலதளம் என்றவோரு 

தனித்துேமான டிஜிட்டல் முன்மு ற்சிம  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

✓ வ ாமிவ ாபதி மருத்துேர்கள், ஆராய்ச்சி ாளர்கள், மருத்துே மாணே 

-ர்கள் பிணி ாளர்களுக்கான சிகிச்மசயில் நுமை  ஒரு நிமல ான 

தளத்மத உருோக்குேமத இது வநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

2. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ை, “நவீன பமைமைச் சின்னங்கள் 

மைைாண்மை அமைப்பு” ததாடங்கப்பட்ட ைாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) வகரளா 

இ) வகாோ  

ஈ) மத்தி  பிரவதசம் 

✓ வகாோவின் காப்பகங்கள் மற்றும் வதால்வபாருள் இ க்குநரகமானது 

நவீன பமைமமச் சின்னங்கள் வமலாண்மம அமமப்மப (AAMS) 

திறந்து மேத்தது. பமைமமச் சின்னங்கமள வசமித்து மேப்பதற்கான 

முதல் அமமப்பு இதுோகும் என்று கூறப்படுகிறது. AAMS என்பது ஒரு 

வமன்வபாருளால் இ க்கப்படும் தானி ங்கி வசமிப்பகமாகும். இது, 

பல்வேறு வபாருட்களின் வசமிப்பிற்கு ப ன்படுத்தப்படுகிறது. 

✓ இந்த அமமப்பு ஒரு வதால்வபாருள்பற்றி  தகேல்கமள ேைங்குேவதாடு 

மட்டுமல்லாமல் அேற்றின் பாதுகாப்மபயும் உறுதிவசய்கிறது. 

 

3. நிதியமைச்சகத்தின் அண்மைய அறிவிப்பின்படி, கீழ்காணும் 

எந்நிறுவனத்தில், அடிப்பமட மசமிப்பு வங்கிக்கணக்மகத் ததாடங்க 

முடியும்? 

அ) கட்டணஞ்வசலுத்து ேங்கி 

ஆ) அ ல்நாட்டு ேங்கி 

இ) அஞ்சல் அலுேலகம்  

ஈ) சிறு நிதி ேங்கி 

✓ 2019ஆம் ஆண்டு அஞ்சல் அலுேலக வசமிப்பு கணக்குத் திட்டத்தில் நிதி 

அமமச்சகம் மாற்றங்கமள அறிவித்துள்ளது. அறிவிப்பின்படி, அரசு நலத் 

திட்டத்தின் ப னாளி, ஓர் அஞ்சல் அலுேலகத்துடன் அடிப்பமட வசமிப்பு 

ேங்கி கணக்மகத் வதாடங்க முடியும். இந்த அறிவிப்பின்படி, அத்தமக  

கணக்மகத் வதாடங்க குமறந்தபட்ச மேப்பிருக்க வேண்டி  அேசி ம் 

இல்மல. குமறந்தபட்ச இருப்மப பராமரிக்க வேண்டி  அேசி முமில் 

-மல. வசமிப்புக்கணக்கில் நிலுமேத்வதாமகம  பராமரிக்காததற்கா 

-ன கட்டணத்மதயும் அமமச்சகம் குமறத்துள்ளது. 

 

4. நாட்டிமைமய முதன்முமையாக ‘பசுமை பத்திரங்கமள’ தவளியி 

-ட்ட ைாநகராட்சி எது? 

அ) வசன்மன 

ஆ) கிவரட்டர் வநாய்டா 

இ) காசி ாபாத்  

ஈ) ஆமதாபாத் 

✓ இந்தி ாவிவலவ  முதன்முமற ாக பசுமம பத்திரங்கமள காசி ாபாத் 

மாநகராட்சி ேைங்கியுள்ளது. காசி ாபாத் மாநகராட்சி ானது இப்பசுமம 

பத்திரத்தின்மூலம்  ̀ 150 வகாடி நிதி திரட்டியுள்ளது. இந்தப் பத்திரத்தின் 

மூலம் வபறப்பட்ட ேருமானம், நகரத்தில், மூன்றாம்நிமல நீர் சுத்திகரிப்பு 

உட்கட்டமமப்மப உருோக்க ப ன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தப்பத்திரங்கள் 

சமீபத்தில் BSE’இல் பட்டி லிடப்பட்டுள்ளன. 

 

5. ‘மவளாண் ஹாக்கத்தானுக்காக AI’ஐ நடத்துவதற்காக ஹிந்துஸ் 

-தான் யூனிலீவர் ைற்றும் கூகிள் நிறுவனத்துடன் ஒத்துமைத்துள்ள 

அமைப்பு எது? 

அ) UNESCO 

ஆ) NITI ஆயயோக் 

இ) AIM 

ஈ) மமவகள இந்தி ா  

✓ ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீேர், கூகிள் மற்றும் மமவகள இந்தி ா ஆகி மே 

இமணந்து வேளாண் துமறயில் ஒரு  ாக்கத்தாமன நடத்துதற்காக 

ஒத்துமைத்துள்ளன. விேசா த்தில் நீர் பாதுகாப்பிற்கான புதுமம ான 

தீர்வுகமளக்கண்டறிேதற்கும், உைேர்களுக்கு நிமல ான தீர்வுகமள 

ேடிேமமப்பதில் துளிர்நிறுேனங்கமள உருோக்குேதற்காகவுமாக 

இம்மூன்று நிறுேனங்கள் ஒன்றிமணந்துள்ளன. 

 

6. 18 வயதிற்கு மைற்பட்ட அமனவரும் தங்களுக்கு விருப்பைான 

ைதத்மதத் மதர்வு தசய்ய சுதந்திரம் இருப்பதாக சமீபத்தில் கூறிய 

அரசியைமைப்பு ரீதியான அமைப்பு எது? 

அ) வதசி  மனிதவுரிமமகள் ஆமண ம் 

ஆ) வதசி  நிர்ோக தீர்ப்பா ம் 

இ) இந்தி  உச்சநீதிமன்றம்  

ஈ) பிற்படுத்தப்பட்வடாருக்கான வதசி  ஆமண ம் 

✓ இந்தி  அரசி லமமப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள “பரப்புமர” என்ற வசால் 18 

ே துக்கு வமற்பட்ட அமனேரும் தங்களுக்கு விருப்பமான மதத்மத 

சுதந்திரமாக வதர்வுவசய்ேதற்கு அனுமதிக்கிறது என்று உச்சநீதிமன்றம் 

சமீபத்தில் கூறி து. வமற்கூறி ேற்மற வமற்வகாள் காட்டி, இந்தி ாவில் 

வமாசடி ான மதமாற்றங்கமள தடுப்பதற்கு நீதிமன்ற தமலயீட்மடக் 

வகாரி  வபாதுநல ேைக்மக உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி வசய்துள்ளது. 

 

7.இமணயவழி தகராறு தீர்வுக்கான ஒரு மகமயட்மட தவளியிட 

-வுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) SEBI 

ஆ) RBI 

இ) NITI ஆயயோக்  

ஈ) IRDAI 

✓ இந்தி  அரசாங்கத்தின் மதியுமர கமான NITI ஆவ ாக், இமண ேழி 

தகராறு தீர்வுக்கான ஒரு மகவ ட்மட வேளியிட திட்டமிட்டுள்ளது. 

இந்தக்மகவ டு, இந்தி ாவில், இமண ேழி தகராறு தீர்மே ேணிக 

நிறுேனங்களின் தமலேர்கள் பின்பற்றுேதற்கான ஓர் அமைப்பிதைாக 

அமமயும். அகாமி மற்றும் ஓமிடி ார் வநட்வோர்க் இந்தி ா, ICICI ேங்கி, 

வபாதுமக்களுக்கான அவசாகா கண்டுபிடிப்பாளர்கள் வபான்ற அமமப்புக 

-ளுடன் இமணந்து இந்தக் கையயடு வேளியிடப்படும். 

 

8. ஜூலியஸ் மபயர் வாழ்க்மக முமைக் குறியீட்டின்படி, உைகில் 

வாழ்வதற்கு அதிகம் தசைவு பிடிக்கும் இடம் எது? 

அ) மும்மப 

ஆ) ஷாங்காய்  

இ) வமல்பர்ன் 

ஈ) மாஸ்வகா 

✓ 2028ஆம் ஆண்டுக்குள் சீனா உலகின் மிகப்வபரி  வபாருளாதாரமாக 

மாறவுள்ளது. வமலும் அதன் ேணிக தமலநகரான ஷாங்காய் உலகின் 

ோழ்ேதற்கு அதிகம் வசலவு பிடிக்கும் இடமாக மாறியுள்ளது. சமீபத்தில் 

வேளியிடப்பட்ட ஜூலி ஸ் வப ர் ோழ்க்மக முமறக் குறியீட்டின்படி, 

சீனாவின் ஷாங்காய் உலகின் ோழ்ேதற்கு அதிகம் வசலவு பிடிக்கும் 

நகரமாகும். இந்தப் பட்டி லில், ஷாங்காம த் வதாடர்ந்து வடாக்கிவ ா 

மற்றும்  ாங்காங் ஆகி  நகரங்கள் 2 & 3ஆேது இடத்தில் உள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. அண்மையில் தஹலிகாப்டர் விபத்தில் இைந்த ஆலிவர் டசால்ட் 

என்பவர், எந்த நாட்டின் அரசியல்வாதியும் மகாடீஸ்வரருைாவார்? 

அ) பிலிப்மபன்ஸ் 

ஆ) பிரான்ஸ்  

இ) இந்வதாவனசி ா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ பிவரஞ்சு வகாடீஸ்ேர அரசி ல்ோதி ஆலிேர் டசால்ட் அண்மமயில் ேட 

வமற்கு பிரான்சில் ஏற்பட்ட வ லிகாப்டர் விபத்தில் காலமானார். அேர், 

பிரான்ஸின் வதசி  சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்தார். அேர் டசால் 

-ட் ோனூர்தி த ாரிக்கும் குடும்பத்தின் ோரிசாோர். ‘டசால்ட்’ என்பது 

ஒரு முன்னணி பிவரஞ்சு ோனூர்தி உற்பத்தி நிறுேனமாகும். அேர், 

உலகின் 361ஆேது பணக்காரர் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளார். 

 

10. இந்தியாவின் முதல் உைக திைன் மையத்மத (World Skill 

Centre) திைந்துள்ள மாநில அரசு எது? 

அ) ஒடிஸா  

ஆ) மத்தி  பிரவதசம் 

இ) இராஜஸ்தான் 

ஈ) நாகாலாந்து 

✓ ஒடிஸா மாநில முதலமமச்சர் நவீன் பட்நா க் சமீபத்தில் மஞ்வசஸ்ேரில் 

உலக திறன் மம த்மத (WSC) திறந்துமேத்தார். இந்தி ாவின் முதல் 

திறன் மம மான WSC, ஒடிஸா திறன்வமம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் ஆசி  

ேளர்ச்சி ேங்கியின் ஆதரவுடன் `1,342 வகாடி வசலவில் உருோக்கப்பட் 

-டுள்ளது. இது, மாநிலத்தில் உள்ள இமளஞர்களுக்கு வமம்பட்ட மற்றும் 

வேமலோய்ப்புக்கு உதேக்கூடி  திறன்கமள ேைங்குேமத வநாக்க 

-மாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 


1. ‘ககன் ான்’ திட்டம்: இந்தி ா-பிரான்ஸ் ஒப்பந்தம் 

மனிதர்கமள விண்வேளிக்கு அனுப்பும் ISRO’இன் ‘ககன் ான்’ திட்டத்தில் 

ஒருங்கிமணந்து வச ல்படுேதற்காக இந்தி ா-பிரான்ஸ் இமடவ  

ஒப்பந்தம் மகவ ழுத்தானது. இந்தி  மண்ணிலிருந்து மனிதர்கமள 

முதன்முதலாக விண்வேளிக்கு அனுப்புேதற்கான பணிகமள இந்தி  

விண்வேளி ஆய்வு நிறுேனம் (ISRO) வமற்வகாண்டு ேருகிறது. 

நாடு சுதந்திரமமடந்த 75ஆேது ஆண்டான 2022’இல் இத்திட்டத்மதச் 

வச ல்படுத்துேதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், COVID-19 வநாய்த் 

வதாற்றுப்பரேல் காரணமாக ஏற்பட்ட இமடயூறுகளால் இந்தத் திட்டத்தின் 

பணிகள் தாமதமமடந்துள்ளன. இந்நிமலயில், ‘ககன் ான்’ திட்டத்தில் 

இந்தி ாவும் பிரான்ஸும் ஒத்துமைப்புடன் வச ல்படுேதற்கான ஒப்பந்தம் 

மகவ ழுத்தாகியுள்ளது. பிரான்ஸ் வேளியுறவு அமமச்சர் ஜான் ஈவ் 

வலடிரி ன், ISRO தமலேர் சிேன் ஆகிவ ார் முன்னிமலயில் இந்த 

ஒப்பந்தம் மகவ ழுத்தானது. 

அதன்படி, இந்தி  விண்வேளி வீரர்களுக்கு பிரான்ஸில் பயிற்சி ளிக்கப்ப 

-டவுள்ளது. ‘ககன் ான்’ திட்டத்மதக் கட்டுப்படுத்துேதற்கான அமமப்பில் 

பணிபுரிபேர்களும் பிரான்ஸில் பயிற்சிவபறவுள்ளனர். திட்டம் வதாடர்பான 

தகேல்கமளப் பரிமாறிக்வகாள்ளவும், விண்வேளி வீரர்களுக்கான உண 

-வு உள்ளிட்டேற்மறத் த ார் வசய்ேதில் ஒத்துமைப்பு அளிக்கவும் இந்த 

ஒப்பந்தம் ேழிேகுக்கிறது. 

கருவிகமளப் ப ன்படுத்த அனுமதி: பிரான்ஸ் விண்வேளி ஆய்வு 

மம த்தில் உள்ள கருவிகள் உள்ளிட்டேற்மற இந்தி  விண்வேளி வீரர் 

-கள் ப ன்படுத்திக் வகாள்ளவும் ஒப்பந்தம் ேழிேகுக்கிறது. பன்னாட்டு 

விண்வேளி நிமல த்தில் பிரான்ஸ் சார்பில் வபாருத்தப்பட்டுள்ள 

கருவிகமள இந்தி  வீரர்கள் ப ன்படுத்திக்வகாள்ளவும் ோய்ப்பு ஏற்பட்டு 

-ள்ளது. பல்வேறு பாதுகாப்புக் கருவிகளும் இந்தி  வீரர்களுக்கு ேைங்கப் 

-படவுள்ளன. விண்வேளி வீரர்கள் பயிற்சிவமற்வகாள்ேதற்கான சிறப்பு 

மம த்மத வபங்களூரில் கட்டமமக்க பிரான்ஸ் உதவி வசய் வுள்ளது. 

 

 

 

2. இந்தி  விமானப் பமட தளபதிகள் மாநாடு வதாடக்கம் 

இந்தி  விமானப்பமட தளபதிகள் பங்வகற்கும் மூன்று நாள் மாநாடு ஏப்.15 

அன்று வதாடங்கி து. நாட்டில் நிலவும் பாதுகாப்பு சூைல் குறித்து இந்த 

மாநாட்டின்வபாது ஆய்வு வசய் ப்படவுள்ளது. விமானப்பமட தளபதிகளின் 

மாநாடு ஆண்டுக்கு இருமுமற நமடவபறுேது ேைக்கம். நடப்பாண்டின் 

முதலாேது மாநாடு தில்லியில் உள்ள விமானப்பமட தமலமம கத்தில் 

வதாடங்கி து. அந்த மாநாட்மட பாதுகாப்புத் துமற அமமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் 

வதாடக்கிமேத்தார். 

மாநாட்டின்வபாது, கிைக்கு லடாக் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காணப்படும் 

பாதுகாப்பு சூைல் குறித்து ஆய்வுவமற்வகாள்ளப்பட்டது. எதிர்கால சோல்க 

-மள எதிர்வகாள்ளும் ேமகயில் இந்தி  ோன்பமடயின் வச ல்திறமன 

வமம்படுத்துேது உள்ளிட்டமே வதாடர்பாகவும் ஆவலாசிக்கப்படவுள்ளது. 

விமானப்பமடம ச் வசர்ந்த தளபதிகளும், முக்கி  அதிகாரிகளும் இந்த 

மாநாட்டில் கலந்துவகாண்டனர். 

 

3. எந்தவித அழுத்தத்துக்கும் இந்தி ா பணிந்துவிடாது: கிைக்கு லடாக் 

விேகாரம் குறித்து விபின் ராேத் கருத்து 

“இந்தி ா எந்தவித அழுத்தத்துக்கும் பணிந்துவிடாது” என சீனாவுடனான 

கிைக்கு லடாக் வமாதல் வபாக்கு குறித்து முப்பமடத் தளபதி விபின் ராேத் 

கூறினார். மத்தி  வேளியுறவு அமமச்சகத்துடன் அப்சர்ேர் ரிசர்ச் பவுண் 

-வடஷன் என்ற அமமப்பு இமணந்து பன்னாட்டு அரசி ல் மற்றும் வபாரு 

-ளாதாரம் குறித்த ‘வரய்சினா வபச்சுோர்த்மத’ என்ற மாநாட்மட கடந்த 13 

முதல் 16ஆம் வததி ேமர நடத்தி ேருகிறது. இதில் காவணாலி ேழியில் 

பங்வகற்ற விபின் ராேத் வபசி தாேது: 

சீனா தனது இராணுேபலம் மற்றும் வமம்பட்ட வதாழில்நுட்பம்மூலமாக பிற 

நாடுகளுக்கு அழுத்தம் வகாடுத்து, தனது விருப்பங்கமள நிமறவேற்றிக் 

வகாள்ளலாம் என்று எண்ணுகிறது. ஆனால், ேடக்கு எல்மல விேகாரத்தி 

-ல் இந்தி ா உறுதிப்பாட்டுடன் உள்ளது. எந்தவித அழுத்தத்துக்கும் 

இந்தி ா பணிந்துவிடாது. ேடக்கு எல்மலயில் இப்வபாது கமடப்படிக்கப்ப 

-டும் நிமலப்பாட்மட மாற்ற மு ற்சிப்பமத தடுப்பதில் உறுதியுடன் இருப்ப 

-தன்மூலம், பன்னாட்டு சமூகத்தின் ஆதரமேயும் இந்தி ா வபற முடியும். 

ஏவனனில், எல்மல நிமலப்பாட்மட கமடப்படிப்பது வதாடர்பாக சர்ேவதச 

சட்ட நமடமுமறகள் உள்ளன. அமத ஒவ்வோரு நாடும் பின்பற்றி ாக 

வேண்டும்” என்றார் அேர். 

வமலும், ராணுேத்மத நவீனம மாக்குதல் குறித்துப் வபசி  விபின் ராேத், 

அவமரிக்காவின் F35 வபார் விமானம் நவீன வதாழில்நுட்பங்களுடன் 

ேடிேமமக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து விேரித்தார். அவத வநரம், இந்த F35 

வபார் விமானம் த ாரிப்பு வதாழில்நுட்பத்மத அவமரிக்கா இந்தி ாவுடன் 

பகிர்ந்துவகாள்ளும் என்பமத உறுதியுடன் கூறமுடி ாது. F35 விமானத் 

-மதவிட குமறந்த வதாழில்நுட்பத்துடன் கூடி  ‘F’ இரக வபார் விமான 

வதாழில்நுட்பத்மத மட்டுவம இந்தி ாவுடன் இப்வபாது பகிர்ந்துவகாள்ள 

அவமரிக்கா முன்ேந்துள்ளது என்றும் அேர் கூறினார். 

4. அவமரிக்காவில் இமண அரசு ேைக்குமரஞர் பதவியில் இந்தி -

அவமரிக்க வபண் நி மனத்துக்கு அங்கீகாரம்: வசனட் சமபயில் 

ோக்வகடுப்பு 

அவமரிக்க நீதித்துமறயில் இமண அரசு ேைக்குமரஞர் பதவிக்கு நி மிக் 

-கப்பட்டிருக்கும் இந்தி -அவமரிக்க வபண் ேைக்குமரஞர் ேனிதா குப்தா 

-வின் நி மனத்துக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதற்கான ோக்வகடுப்பு அவமரிக்க 

வசனட் சமபயில் நமடவபற உள்ளது. இதில் அேருமட  நி மனம் உறுதி 

வசய் ப்பட்டால், அவமரிக்க நீதித்துமறயில் சக்திோய்ந்த மூன்றாேது 

நிமல அதிகாரி ாக நி மிக்கப்படும் வேள்மள ரல்லாத முதல் வபண் 

என்ற வபருமமம  ேனிதா குப்தா (46) வபறுோர். 

அவமரிக்க அதிபர் வதர்தலில் வேற்றிவபற்ற வஜா மபடன், இந்தி  ேம்சாே 

-ளிம ச் வசர்ந்த ேனிதா குப்தாமே, இமண அரசு ேைக்குமரஞர் 

பதவிக்கு நி மித்தார். அேருமட  நி மனத்துக்கு அங்கீகாரம் வபறும் 

ேமகயில், வசனட் சமபயில் நீதிக்குழுவில் கடந்த மார்ச் 25 அன்று நடந்த 

ோக்வகடுப்பில் வபரும்பான்மம வபற்றதன்மூலம், அேருமட  நி மனம் 

வசனட் சமபக்கு பரிந்துமரக்கப்பட்டது. வசனட் வபரும்பான்மம தமலேர் 

சுக் ஸ்கூமர் அேருமட  வப மர வசனட் சமப ோக்வகடுப்புக்கு அறிமுகம் 

வசய்தார். 

 

 

 

 



         

    

5. தனி ார்ம மாக்கப்படும் ேங்கிகள்: நிதித்துமற அமமச்சகத்துடன் 

NITI ஆவ ாக் ஆவலாசமன 

நடப்பு நிதி ாண்டில் தனி ார்ம மாக்கப்படவுள்ள இரு வபாதுத்துமற 

ேங்கிகளின் வப ர்கமள இறுதி வசய்ேதற்கான நடேடிக்மககமள 

மத்தி  அரசின் வகாள்மக ேகுக்கும் குழுோன NITI ஆவ ாக் வதாடங்கியு 

-ள்ளது. இதுவதாடர்பாக தகேலறிந்த ேட்டாரங்கள் வதரிவித்தது: 

2021-22ஆம் ஆண்டு மத்தி  நிதிநிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்பட்டபடி 

இரு வபாதுத்துமற ேங்கிகள், ஒரு வபாதுத்துமற காப்பீட்டு நிறுேனம் 

ஆகி மே தனி ார்ம மாக்கப்படவுள்ளன. இந்த ேங்கிகள், காப்பீட்டு நிறு 

-ேனத்மத வதர்வுவசய்ேது வதாடர்பாக நிதித்துமற அமமச்சகத்துடன் NITI 

ஆவ ாக் ஆவலாசித்து ேருகிறது. இதுவதாடர்பாக இறுதி முடிவுக்கு 

ேருேதற்கு முன்னர் சட்ட விதிமுமறகள், பணி ாளர் நிர்ோகம், நிதி 

நிமலமம உள்ளிட்ட அம்சங்கமள ஆரா  வேண்டியுள்ளது. இதற்காக 

சில கூட்டங்கமளயும் NITI ஆவ ாக் நடத்தியுள்ளது. 

NITI ஆவ ாக் தனது பரிந்துமரகமளத் வதரிவித்ததும், அதுகுறித்து பங்கு 

விலக்கல் வதாடர்பான வச லர்கள் குழு ஆய்வு வசய்யும். வச லர்கள் 

குழுவின் முடிவுக்குப்பின்னர், இறுதி வசய் ப்பட்ட வப ர்கள் இறுதி 

ஒப்புதலுக்காக பிரதமர் தமலமமயிலான அமமச்சர் குழுவுக்கு அனுப்பி 

மேக்கப்படும். அமமச்சர்கள் குழு மற்றும் மத்தி  அமமச்சரமேயின் 

அனுமதிக்குப் பின்னர் தனி ார்ம மாக்கல் நடேடிக்மக வதாடங்கும் என 

அந்த ேட்டாரங்கள் வதரிவித்தன. ‘தனி ார்ம மாக்கப்படும் ேங்கிகளில் 

பணி ாற்றும் ஊழி ர்களின் நலன்கள் பாதுகாக்கப்படும்’ என மத்தி  

நிதி அமமச்சர் நிாிா்மலா சீதாராமன் கடந்த மாதம் வதரிவித்திருந்தார். 

இரு வபாதுத்துமற ேங்கிகள், ஒரு காப்பீட்டு நிறுேனத்தில் பங்கு விலக்க 

-ல் நடேடிக்மகமூலமாக நடப்பு நிதி ாண்டில் `1.75 லட்சம் வகாடி திரட்ட 

அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

6. ஆசி  மல்யுத்தம்: சரிதாவுக்கு தங்கம் 

ஆசி  மல்யுத்த சாம்பி ன்ஷிப் வபாட்டியில் இந்தி ாவின் சரிதா வதாடர்ந்து 

2ஆேது முமற ாக தங்கம் வேன்றார். கஜகஸ்தானின் அல்வமட்டி நகரில் 

நமடவபற்று ேரும் இப்வபாட்டியில் 59 கிவலா எமடப்பிரிவில் பங்வகற்ற 

இந்தி  வீராங்கமன சரிதா, தனது முதல் சுற்றில் 4-5 என்ற கணக்கில் 

மங்வகாலி  வீராங்கமன ஷூவ்தார் பாட்டர்ஜாவிடம் வதால்விகண்டார். 

எனினும், மறுோய்ப்மப (வரபிவசஜ் ரவுண்டு) சரி ாகப் ப ன்படுத்திக் 

வகாண்ட சரிதா, அபாரமாக ஆடி அமரயிறுதிக்கு முன்வனறினார். சரிதா 

தனது அமரயிறுதியில் கிர்கிஸ்தானின் நுராய்டா அனார்குவலாோமே 

வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்வனறினார். 

பின்னர் நமடவபற்ற இறுதிச்சுற்றில் சரிதா 10-7 என்ற கணக்கில் மங்வகா 

-லி  வீராங்கமன ஷூவ்தார் பாட்டர்ஜாமே வீழ்த்தினார். இதன்மூலம் 

முதல் சுற்றில் அேரிடம் கண்ட வதால்விக்கு பதிலடி வகாடுத்தவதாடு, 

சாம்பி ன் பட்டத்மதயும் தக்கமேத்துக் வகாண்டார் சரிதா. மகளிர் 50 கிகி 

எமடப்பிரிவில் பங்வகற்ற இந்தி ாவின் சீமா வேண்கலம் வேன்றார். 

அேர் வேண்கலப்பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் மதவபவின்  ங் ஷன் 

லின்மன வீழ்த்தினார். 

மகளிர் 76 கிவலா எமடப்பிரிவில் பங்வகற்ற இந்தி  வீராங்கமன பூஜா, 

வேண்கலப் பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் 2-0 என்ற கணக்கில் வதன் 

வகாரி ாவின் சிவ ான் ஜிவ ாங்மக வீழ்த்தினார். 

 

7.2010’களின் தமலசிறந்த ஒருநாள் கிரிக்வகட் வீரர் வகாலி: விஸ்டன் 

இதழ் வகௌரேம் 

2010’களின் தமலசிறந்த ஒருநாள் கிரிக்வகட் வீரராக இந்தி  வகப்டன் 

விராட் வகாலிம  வதர்வு வசய்துள்ளது விஸ்டன் இதழ். ‘கிரிக்வகட்டின் 

மபபிள்’ என்று ேர்ணிக்கப்படும் விஸ்டன் ேருடாந்திர இதைானது 

ஆண்டுவதாறும் தமலசிறந்த கிரிக்வகட் வீரர்கள் அடங்கி  பதிப்மப 

வேளியிட்டு ேருகிறது. இந்த நிமலயில் ஒருநாள் கிரிக்வகட் வபாட்டி 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 50 ஆண்டுகள் நிமறேமடந்தமதவ ாட்டி 1971 

முதல் 2021 ேமரயிலான காலங்களில் ஒவ்வோரு பத்தாண்டுகளிலும் 

தமலசிறந்த ஒருநாள் கிரிக்வகட் வீரர்களாக திகழ்ந்தேர்களின் பட்டி மல 

வேளியிட்டுள்ளது. 

அதன்படி, 1970’களின் சிறந்த வீரராக வமற்கிந்தி த் தீவுகளின் முன்னாள் 

வகப்டன் விவி ன் ரிச்சர்ட்மஸயும், 1980’களின் தமலசிறந்த வீரராக 

முன்னாள் இந்தி  வகப்டன் கபில்வதமேயும், 1990’களின் தமலசிறந்த 

வீரராக சச்சின் வடண்டுல்கமரயும், 2000’களின் சிறந்த வீரராக 

லங்மகயின் முன்னாள் சுைற்பந்துவீச்சாளர் முத்மத ா முரளீதரமனயும், 

2010’களின் சிறந்த வீரராக தற்வபாமத  இந்தி  வகப்டனான விராட் 

வகாலிம யும் வதர்வு வசய்துள்ளது விஸ்டன் இதழ். 

2008’இல் சர்ேவதச கிரிக்வகட்டில் அறிமுகமான விராட் வகாலி, இதுேமர 

254 ஒருநாள் வபாட்டிகளில் விமள ாடி 12,169 ரன்கள் குவித்துள்ளார். 

இதுதவிர, 2011’இல் உலகக்வகாப்மபம  வேன்ற இந்தி  அணியிலும் 

வகாலி இடம்வபற்றிருந்தார். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மட்டும் வகாலி 42 

சதங்களுடன் 11 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ரன்கமள குவித்துள்ளார்.  

அவதவநரத்தில் உலகின் தற்வபாமத  முன்னணி கிரிக்வகட் வீரராக 

இங்கிலாந்து ஆல்ரவுண்டர் வபன் ஸ்வடாக்மஸ வதர்வு வசய்துள்ளது 

விஸ்டன் இதழ். அேர் வதாடர்ந்து 2ஆேது ஆண்டாக இந்த விருமதப் 

வபற்றுள்ளார். வபன் ஸ்வடாக்ஸ் கடந்த சீசனில் வடஸ்ட் வபாட்டியில் 641 

ரன்கமள குவித்துள்ளவதாடு, 19 விக்வகட்டுகமளயும் மகப்பற்றியுள்ளார். 

 

8. இந்தி ாவில் ேங்கிச் வசமேயிலிருந்து வேளிவ றுகிறது 

சிட்டிவபங்க் 

அவமரிக்காமேச் வசர்ந்த சிட்டிவபங்க் இந்தி ாவில் நுகர்வோர் ேங்கிச் 

வசமேயிலிருந்து வேளிவ றவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. சிட்டிவபங்க், 

இந்தி ாவில் கடனட்மட, சில்லமற ேங்கியி ல், வீட்டுக்கடன் மற்றும் 

வசாத்து வமலாண்மம உள்ளிட்ட ேர்த்தக பிரிவுகளில் ஈடுபட்டு ேருகிறது. 

இந்த ேங்கிக்கு இந்தி ாவில் 35 கிமளகள் உள்ளன. ஏறக்குமற  4,000 

பணி ாளர்கள் சிட்டிவபங்கின் நுகர்வோர் ேங்கிச் வசமேயில் ஈடுபட்டு 

ேருகின்றனர். இந்நிமலயில், எதிர்பார்த்த ேளர்ச்சிம  எட்ட இ லாததன் 

காரணமாக, 13 நாடுகளில் நுகர்வோர் ேங்கிச்வசமேயிலிருந்து 

வேளிவ ற சிட்டிவபங்கின் சர்ேவதச தமலமமச் வச ல் அதிகாரி ஜான் 

பிவரஸர் முடிவேடுத்துள்ளதாக அந்த ேங்கி வதரிவித்துள்ளது. 

 

9. நாட்டின் ஏற்றுமதி 60% அதிகரிப்பு 

நாட்டின் ஏற்றுமதி வசன்ற மார்ச் மாதத்தில் 60% ேளர்ச்சி மடந்துள்ளது 

என மத்தி  அரசு வேளியிட்ட புள்ளிவிேரத்தில் வதரிவித்துள்ளது. இது 

குறித்து மத்தி  அரசு புள்ளிவிேரத்தில் வமலும் வதரிவித்துள்ளதாேது: 

நாட்டின் ஏற்றுமதி கடந்த மார்ச் மாதத்தில் 60.29 சதவீதம் ேளர்ச்சி கண்டு 

3,445 வகாடி டாலமர எட்டி து. இருப்பினும், கடந்த 2020-21ஆம் முழு 

நிதி ாண்டில் இந்தி ாவின் ஏற்றுமதி ானது 7.26% பின்னமடமேக் 

கண்டு 29,063 வகாடி டாலராக சரிந்துள்ளது. 

கடந்த மார்ச் மாதத்தில் இறக்குமதி 53.74% அதிகரித்து 4,838 வகாடி 

டாலராக காணப்பட்டது. அவதசம ம், 2020-21 ஏப்ரல்-மார்ச் ேமரயிலான 

காலத்தில் இறக்குமதி ானது 18% குமறந்து 38,918 வகாடி டாலராக 

இருந்தது. நடப்பாண்டு மார்ச்சில் ேர்த்தக பற்றாக்குமற கடந்தாண்டுடன் 

ஒப்பிடுமகயில் 998 வகாடி டாலரிலிருந்து 1,393 வகாடி டாலராக உ ர்ந்து 

உள்ளது. கடந்த முழு நிதி ாண்டில் ேர்த்தக பற்றாக்குமற ானது 16,135 

வகாடி டாலரிலிருந்து 9,856 வகாடி டாலராக குமறந்துள்ளது. 

நடப்பாண்டு மார்ச்சில் பிண்ணாக்கு (230.4%), இரும்புத்தாது (194.89%), 

சணல் (105.26%), மின்னணுப் வபாருள்கள் (91.98%), தமரவிரிப்புகள் 

(89.84%), நேரத்தினங்கள்-ஆபரணங்கள் (78.93%), வபாறியி ல் 

சாதனங்கள் (71.3%), அரிசி (66.77%), நறுமணப்வபாருள்கள் (60.42%), 

இமறச்சி, பால் வபாருள்கள் (52.79%) உள்ளிட்ட வபாருள்களின் ஏற்றுமதி 

கணிசமான ஏற்றத்மதச் சந்தித்தன. அவதசம ம், எண்வணய்வித்துகள் (-

6.45%), முந்திரி (-1.99%) ஆகி ேற்றின் ஏற்றுமதி வீழ்ச்சி மடந்தன. 

இறக்குமதிம ப் வபாருத்தேமரயில், வேள்ளி, வபாக்குேரத்து உபகரணங் 

-கள், பருப்பு ேமககள் மற்றும் உரங்கள் ஆகி  துமறகள் எதிர்மமற 

ேளர்ச்சிம  பதிவுவசய்துள்ளன. மார்ச்சில் கச்சா எண்வணய் இறக்குமதி 

2.23% அதிகரித்து 1,027 வகாடி டாலராக இருந்தது. கடந்த நிதி ாண்டில் 

இதன் இறக்குமதி 36.92% குமறந்து 8,235 வகாடி டாலராக இருந்தது. 

அவதவபான்று, தங்கம் இறக்குமதியும் மார்ச்சில் 122 வகாடி டாலரிலிருந்து 

849 வகாடி டாலராக அதிகரித்துள்ளதாக மத்தி  அரசு புள்ளிவிேரத்தில் 

வதரிவித்துள்ளது. 

 

10. ோனில் பறக்கும் இ-டாக்ஸி வசன்மன IIT ேடிேமமப்பு: ஜூமலயில் 

வசாதமன ஓட்டம் 

மின்கலத்தில் இ ங்கக்கூடி  பறக்கும் இ-டாக்ஸிம  வசன்மன IIT 

ேடிேமமத்துள்ளது. வபாக்குேரத்து வநரிசமல குமறக்கும் ேமகயில், 

பறக்கும் டாக்ஸிம  ேடிேமமக்க வசன்மன IIT திட்டமிட்டது. அதற்காக 

‘தி இ-பிவளன் கம்வபனி’ என்ற புதி  நிறுேனத்மத கடந்த ஆண்டு 



         

    

நிறுவி து. இந்நிமலயில், மின்கலம்மூலம் இ ங்கும் பறக்கும் இ-டாக்ஸி 

-ம  IIT ேடிேமமத்துள்ளது. 

இதில் இரண்டு வபர் ப ணிக்க முடியும். இந்த இ-டாக்ஸி சுமார் 200 கிகி 

அளவிலான எமடம  சுமந்தபடி மணிக்கு 200 கிமீ வேகத்தில் பறக்கும். 

இ-டாக்ஸி வசாதமன ஓட்டம் ேரும் ஜூமலயில் நடக்கவுள்ளது. அமதத் 

வதாடர்ந்து 2022ஆம் ஆண்டில் முழு ேடிேம் வபற்று ப ணிகமள ஏற்றிச் 

வசல்லத ாராகிவிடும். இது நமடமுமறக்கு ேரும்வபாது, ேைக்கமான கால் 

டாக்ஸிம விட 2 மடங்கு மட்டுவம ோடமக அதிகம் இருக்கும். 

 

 



         

    

1. “வரலாற்றுச்சார்பான நீலிஸ்டுகள்” மேற்ககாண்ட இணையவழி 

அவதூறுகணைப் புகாரளிப்பதற்காக கதாணலமபசி எண்ணை அறிமு 

-கப்படுத்தியுள்ை நாடு எது? 

அ) வட க ொரியொ 

ஆ) சீனொ  

இ) பிரேஸில் 

ஈ) கியூபொ 

✓ “வேலொற்றுச் சொர்புடடய நீலிசம்” என்பது சீனொவில் பயன்படுத்தப்படும் 

ஒரு கசொற்க ொடேொகும். அது, சீன கபொதுவுடடடை  ட்சியின்  டந்த  ொல 

நி ழ்வு ளின் விளக் த்தின் மீதொன கபொதுைக் ளின் ஐயத்டத விவரிக் 

-கி து. அண்டையில், சீனொவின் இடையகவளி ஒழுங் ொற்று அடைப்பு 

ஆளும் கபொதுவுடடடை  ட்சிடயயும் அதன் வேலொற்ட யும் இழிவுபடுத் 

-தும் இடையகவளி அவதூறு டளப் பு ொேளிப்பதற் ொ  ஒரு கதொடல 

ரபசி எண்டை அறிமு ப்படுத்தியது. அக் ட்சியின் நூ ொவது ஆண்டு 

விழொ இவ்வொண்டு ஜூடல ைொதம் வருகி து. 

 

2. பிரிட்டிஷ் திணரப்பட ேற்றும் கதாணலக்காட்சிக் கணலகள் அகாடமி 

(BAFTA)’இன் ‘சிறந்த திரைப்பட’ விருணத கவன்ற படம் எது? 

அ) ர ொைட்ரலண்ட்  

ஆ) ரசொல் 

இ) அனதர் ேவுண்ட் 

ஈ) ஜூடொஸ் 

✓ “ர ொைட்ரலண்ட்”, பிரிட்டிஷ் திடேப்பட & கதொடலக் ொட்சிக்  டல ள் 

அ ொடமியொன BAFTA’இன் சி ந்த திடேப்படத்திற் ொன விருது உட்பட 

4 பரிசு டள கவன் து. ரசொலி ஜொரவொ, “ர ொைட்ரலண்ட்” திடேப்படத் 

-திற் ொன சி ந்த இயக்கு ருக் ொன BAFTA’இன் விருதினை கவன்  

இேண்டொவது கபண்ைணி ஆனொர். சி ந்த  டி ருக் ொன விருது 83 

வயதொன அந்ரதொனி ஹொப்கின்ஸுக்கும், சி ந்த  டிட க் ொன விருது 

பிேொன்சிஸ் கைக்டொர்ைண்டிற்கும் வழங் ப்பட்டது. 

 

3. இந்திய வல்லுநர்கள் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட COVID-19 

தடுப்பூசியான ஸ்புட்னிக்-வி, எந்த நாட்டுணடயதாகும்? 

அ) சீனொ 

ஆ) ேஷியொ  

இ) கஜர்ைனி 

ஈ) ஐக்கிய அகைரிக்   ொடு ள் 

✓ இந்தியொவில் ேஷியொவின் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசிடய அவசேைொ  பயன் 

-படுத்த வல்லு ர் ள் குழு பரிந்துடேத்தது. இந்தியொவில் ‘ஸ்புட்னிக்-வி’ 

 ரேொனொ தடுப்பூசியின் அவசே ொல பயன்பொட்டுக்கு இந்திய ைருந்துப் 

கபொருள் ள்  ட்டுப்பொட்டு இயக்கு ே ம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

✓ ைற்  இேண்டு தடுப்பூசி ள் சீேம் நிறுவனத்தின் ‘ர ொவிஷீல்ட்’ ைற்றும் 

பொேத் பரயொகடக்கின் ‘ர ொவொக்சின்’ ஆகும். ஸ்புட்னிக்-வி, இந்தியொவில் 

உள்ள பல நிறுவனங் ளொல் இந்தியொவிரலரய தயொரிக் ப்படவுள்ளது. 

 

4.சமீபத்திய கசய்திகளில் இடம்கபற்ற, அண்டார்டிகாவின் ‘டூம்ஸ்மட 

பனிப்பாணற’யின் கேய்யான கபயர் என்ன? 

அ) திடவட்ஸ் பனிப்பொட   

ஆ) டபன் தீவு பனிப்பொட  

இ) ஜொர ொப்சவ்ன் பனிப்பொட  

ஈ) கஹல்கஹய்ம் பனிப்பொட  

✓  “டூம்ஸ்ரட பனிப்பொட ” என்றும் அடழக் ப்படுகி  திடவட்ஸ் பனிப்பொ 

-ட யொனது, அண்டொர்டி ொவில் உள்ளது. இது  டந்தசில ஆண்டு ளொ  

ரவ ைொ  உருகிவருகி து. 1.9 லட்சம் ச கி மீ., என்  ரபேளவிளொன இப் 

பனிப்பொட யில், உலகின்  டல் ைட்டத்டத ½ மீட்டருக்கு ரைல் உயர்த்த 

ரபொதுைொன நீர் உள்ளது. அண்டையில், சுவீடனின் ர ொத்தன்பர்க் பல்  

-டலக் ழ  ஆேொய்ச்சியொளர் ள், இந்தப் பனிப்பொட   ணித்தடதவிட 

மி  ரவ ைொ  உருகுவடதக்  ண்டறிந்துள்ளனர். 

 

5. உழவர்களுக்கான மநரடி கட்டைம் கசலுத்தும் பணியில் “அர்தி 

-யாக்கணை” ஈடுபடுத்தவுள்ை ோநிலம் எது? 

அ) இேொஜஸ்தொன் 

ஆ) பஞ்சொப்  

இ) ைத்திய பிேரதசம் 

ஈ) உத்தே பிேரதசம் 

✓ குட ந்தபட்ச ஆதேவு விடலடய ர ேடியொ  உழவர் ளின்  ைக்கு  

-ளில் கசலுத்துவதொ  பஞ்சொப் அேசு ைத்திய அேசிடம் கதரிவித்துள்ளது. 

முன்னதொ , அர்தியொக் ள் (தேகு மு வர் ள்) உழவர் ளுக்கு பைம் 

கசலுத்துவொர் ள். பஞ்சொப் ைொநில முதலடைச்சர் ர ப்டன் அைரீந்தர் சிங், 

க ொள்முதல் கைன்கபொருடள ைொநில உைவுத் துட  திருத்தியுள்ளதொ  

அறிவித்தொர், இதனொல் ர ேடி பைம் கசலுத்தும் பணியில் அர்தியொக் ள் 

கதொடர்ந்து ஈடுபடுத்தப்படுவொர் ள். 

 

6. தடுப்பூசி கசயல்முணற குறித்து கசய்திகளில் அடிக்கடி காைப்பட்ட 

‘AEFI’ என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன? 

அ) Adequate events following immunisation 

ஆ) Adverse events following immunisation  

இ) Appropriate events following immunisation  

ஈ) Affected events following immunisation 

✓ AEFI என்பது “ர ொய்த்தடுப்புக்குப்பின் ஏற்படும் ரைொசைொன நி ழ்வு  

டள” குறிக்கி து. இந்தியொ இதற்கு முன்னர் AEFI கதொடர்பொன ரதசிய 

குழுடவ அடைத்திருந்தது. சுைொர் 617  டுடையொன ைற்றும் தீவிேைொன 

AEFI (இ ப்பு ள் உட்பட) ைற்றும் 180 இ ப்பு ள் பதிவொகியுள்ளன. AEFI 

கதொடர்பொன ரதசியக் குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவர், நிடலடைடயக் 

 ண் ொணிக் , விரிவொன எந்திேங் டள இந்தியொ க ொண்டுள்ளதொ  

எடுத்துடேத்துள்ளொர். 

 

7. வர்த்தக & கதாழிற்துணற அணேச்சரானவர் எந்த அலுவலகத்தின் 

‘வர்த்தக வசதி திறன்மபசி கசயலி’ணய அறிமுகப்படுத்தினார்? 

அ) DGFT  

ஆ) DGTR 

இ) MPEDA 

ஈ) APEDA 

✓ வர்த்த  ைற்றும் கதொழிற்துட  அடைச்சேொன பியூஷ் ர ொயல் சமீபத்தில் 

கவளி ொட்டு வர்த்த  இயக்கு ே த்தின், ‘வர்த்த  வசதி தி ன்ரபசி 

கசயலி’டய அறிமு ப்படுத்தினொர். இச்கசயலி அதி வீன அடைப்டபக் 

க ொண்டுள்ளரதொடு ைட்டுைல்லொைல் நி ழ்ர ே வர்த்த  க ொள்ட  புதுப் 

-பிப்பு ள், பயன்பொடு ள் ைற்றும் நி ழ்ர ே தேடவயும் வழங்குகி து.  

✓ இது கசயற்ட  நுண்ைறிவு அடிப்படடயிலொன 24x7 உதவிடயயும் 

DGFT’இன் அடனத்து ரசடவ டளயும் வழங்கும். 

 

8. ஊட்டச்சத்து சீரான உைணவ வலியுறுத்தி சுகாதார அணேச்சரால் 

கதாடங்கப்படவுள்ை இயக்கத்தின் கபயர் என்ன? 

அ) ரபொஷொன் கிேந்தி 

ஆ) ஆ ொர் கிேந்தி  

இ) உைவு இந்தியொ இயக் ம் 

ஈ) உைவு  ழிவில்லொ இயக் ம் 

✓ ஊட்டச்சத்து சீேொன உைவின் அவசியத்டத வலியுறுத்தி, “ஆ ொர் கிேந் 

-தி” என்  இயக் த்டத ைத்திய சு ொதொே அடைச்சர் ஹர்ஷ் வர்தன் 

கதொடங் வுள்ளொர். “ ல்ல உைவு- ல்ல அறிவொற் ல்” என்  தொே  ைந் 

-திேத்துடன் விஞ்ஞொன பொேதி ைற்றும் உல ளொவிய இந்திய அறிவியலொ 

ளர் ள் ைற்றும் கதொழில்நுட்பவியலொளர் ள் ைன் ம் (GIST) ஆகியனை 

இடைந்து இதடன கதொடங்கின. 

✓ இந்தத் திட்டம் ைொைவர் ளுக்கும் அவர் ளது குடும்பத்தினருக்கும் 

 ற்பிக்கும் ஆசிரியர் ளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ஓர் அண்ணேய தரவுகளின்படி, சிலிக்கா ஏரியில், பின்வரும் எந்த 

உயிரினத்தின் எண்ணிக்ணக இரட்டிப்பாகியுள்ைது? 

அ) ஓங்கில் ள்  

ஆ) முதடல ள் 

இ) க ளுத்தி மீன் ள் 

ஈ) ஆடை ள் 

✓ சிலிக் ொ ஏரியொனது இந்தியொவின் மி ப்கபரிய உப்பு நீர் ஏரியொகும்; இது, 

ஒடிஸொ ைொநிலத்தின் பூரி, குர்தொ ைற்றும்  ஞ்சம் ஆகிய ைொவட்டங் ளில் 

பேவியுள்ளது. ைொநில வன ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் துட யின் சமீபத்திய 

தேவு கவளியீட்டின்படி, இந்த ஏரியில் வொழ்ந்து வரும் ஓங்கில் ளின் 

எண்ணிக்ட   டந்த ஆண்டடவிட இந்த ஆண்டு இருைடங் ொ  அதி  

-ரித்துள்ளது. சிலிக் ொ ஏரி அதன் ஐேொவதி ஓங்கில் ளுக்கு கபரும் கபயர் 

கபற் தொகும். 

 

10. ஆர்ட்கடமிஸ் திட்டத்ணத மேற்ககாள்ளும் அணேப்பு எது? 

அ) DRDO 

ஆ) ISRO 

இ) NASA  

ஈ) உல  வங்கி 

✓ ஆர்ட்கடமிஸ் திட்டம் என்பது NASA’இன் ைனிதடன நிலவுக்கு அனுப்பும் 

திட்டைொகும். 2024ஆம் ஆண்டில் இத்திட்டம் கசயல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

2024’இல் கசயல்படுத்தப்படவுள்ள இத்திட்டத்தின் ஒருபகுதியொ , அண் 

-டையில், நிலவில்  ொல்பதிக் வுள்ள முதல் வைள்னையரல்லாத 

கபண்டையும் NASA அறிவித்துள்ளது. 

 


1. மு   ஸ்டொலினுக்கு விருது 

சமூ   லத்திட்டங் டளச் சி ப்பொ  கசயல்படுத்தியதற் ொ  ‘இன்டேொக்டிவ் 

ரபொேம் ஆன் இந்தியன் எ ொனமி’ அடைப்பு சொர்பில் திமு  ழ  தடலவர் 

மு   ஸ்டொலினுக்கு விருது வழங் ப்பட்டது. ‘இன்டேொக்டிவ் ரபொேம் ஆன் 

இந்தியன் எ ொனமி’ என்  அடைப்பு சொர்பில் திமு  ழ  தடலவர் மு   

ஸ்டொலினுக்கு சமூ   லத் திட்டங் ளுக் ொன ‘ரசம்பியன்ஸ் ஆப் ரசஞ்ச்’ 

விருது ர ொவொ ைொநிலம் தொஜ் கேசொர்ட் ைற்றும்  ன்கவன்ஷன் கசன்டரில் 

 டடகபற்  விழொவில் வழங் ப்பட்டது. நி ழ்ச்சிக்கு ை ொேொஷ்டிே ைொநில 

ஆளு ர் ப த் சிங் ர ொஷியொரி தடலடைவகித்தொர். 

 

2. 5 ைொநிலத் ரதர்தலில் ரூ. 1,000 ர ொடி பறிமுதல்: தமிழ ம் முதலிடம் 

5 ைொநில ரபேடவத் ரதர்தல் ளில் இதுவடே இல்லொத அளவுக்கு `1,000 

ர ொடிக்கு கேொக் ம், ைதுபொனம், இலவச கபொருள் ள் ஆகியடவ பறிமுதல் 

கசய்யப்பட்டுள்ளதொ  ரதர்தல் ஆடையம் கதரிவித்துள்ளது. இது  டந்த 

2016’இல் பறிமுதல் கசய்யப்பட்டடதவிட  ொன்கு ைடங்கு அதி ைொகும். 

இதில் ரதர்தல் முடிவடடந்த தமிழ் ொட்டில் அதி பட்சைொ  `446.28 

ர ொடியும்,  ொன்கு  ட்டத் ரதர்தல் முடிவடடந்த ரைற்கு வங் த்தில் 

`300.11 ர ொடியும், அஸ்ஸொமில் `122.35 ர ொடியும், ர ேளத்தில் `84.91 

ர ொடியும், புதுச்ரசரியில் `36.95 ர ொடியும் அடங்கும். இதுவடே கைொத்தம் 

`1001.44 ர ொடி பறிமுதல் கசய்யப்பட்டுள்ளதொ வும்,  டந்த 2016’இல் இது 

`225.77 ர ொடியொ  இருந்ததொ வும் ரதர்தல் ஆடையம் கூறியுள்ளது. 

ரதர்தலில்  ட்சிக்கு ஆதேவொ  வொக் ளிக்  வொக் ொளர் ளுக்கு பைம் 

பட்டுவொடொ, இலவச கபொருள் ள், ைதுபொனப் கபொருள் ள் ஆகியடவ 

வழங்குவடதத் தடுக்  வொக்குப் பதிவு  டடகபறும் வடே ரதர்தல் 

ஆடையம்  ொவல்துட , வருைொன வரித்துட யினருடன் ரசர்ந்து தீவிே 

 ண் ொணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகி து. அதன்படி, தமிழ் ொட்டில் பிடிபட்ட 

`446.28 ர ொடி பைத்தில் `236.69 ர ொடி வொக் ொளர் ளுக்கு விநிரயொ 

-கிக் ப்பட இருந்தது. தமிழ த்தில் கபரும்பொலும் வொக் ொளர் ளுக்கு பைப் 

பட்டுவொடொ கசய்யப்படுகி து. 

புதுடவயில் வொக் ொளர் டளக்  வே விடல உயர்ந்த கபொருள் ள் 

வழங் ப்படுகின் ன. அங்கு பறிமுதல் கசய்யப்பட்ட `36.95 ர ொடியில் 

`27.42 ர ொடியில் விடல உயர்ந்த கபொருள் ளொ  உள்ளன. 

ரைற்கு வங் த்தில் இதுவடே `118.33 ர ொடிக்கு ரபொடதப் கபொருள் ள் 

பறிமுதல் கசய்யப்பட்டன. ர ேளத்தில் வொக் ொளர் டள  வே தங்  

 ட  ள் உள்ளிட்ட விடல உயர்ந்த கபொருள் ள் வழங் ப்படுகின் ன. 

அங்கு பறிமுதல் கசய்யப்பட்ட `84.91 ர ொடியில் `50.86 ர ொடிக்கு விடல 

உயர்ந்த கபொருள் ளொகும். அஸ்ஸொமில் வொக் ொளர் ளுக்கு இலவசைொ  

ைதுபொனங் ள் வழங் ப்படுகின் ன. அதன்படி `41.97 ர ொடிக்கு ைது 

பொனங் ள் அங்கு பறிமுதல் கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

5 ைொநில ரபேடவத் ரதர்தலில்  1,000 ர ொடி வடேயில் பறிமுதல் கசய்யப் 

-பட்டுள்ளது ரதர்தல் ஆடையத்தின் வேலொற்றில் டைல் ல் என்றும், 

வருைொன வரி உள்ளிட்ட பல்ரவறு துட  ளுடன் ரசர்ந்து  டத்திய 

ரசொதடனயில்தொன் இது சொத்தியைொனது என்றும் ரதர்தல் ஆடையம் 

கதரிவித்துள்ளது. தமிழ் ொடு, ர ேளம், அஸ்ஸொம், புதுச்ரசரி ஆகிய  ொன்கு 

ைொநிலங் ளில் ரபேடவத் ரதர்தல் ள் முடிவடடந்துள்ளன. ரைற்கு 

வங் த்துக்கு இன்னும் மூன்று ட்டத் ரதர்தல் ள்  டடகப வுள்ளன. 

வொக்கு எண்ணிக்ட  ரை.2 அன்று  டடகபறுகி து. 

 

3. கபொருளொதொே விவ ொேத் துட  கசயலேொ  அஜய் ரசத் கபொறுப்ரபற்பு 

ைத்திய நிதி அடைச்ச த்தில் கபொருளொதொே விவ ொேத் துட  கசயலேொ  

அஜய் ரசத் கபொறுப்ரபற்றுக் க ொண்டுள்ளொர். இதுகுறித்து நிதி அடைச்ச ம் 

கவளியிட்டுள்ள சுட்டுடே கசய்தியில் கதரிவித்துள்ளதொவது: ைத்திய நிதி 

அடைச்ச த்தின் கபொருளொதொே விவ ொேத் துட யின் புதிய கசயலேொ  

அஜய் ரசத் கபொறுப்ரபற்றுக்க ொண்டொர். 

கபொருளொதொே விவ ொேத் துட யின் கசயலேொ  இருந்த தருண் பஜொஜ் 

ைத்திய நிதி அடைச்ச த்தின் வருவொய்த்துட  கசயலேொ  நியமிக் ப்பட்ட 

-டதத் கதொடர்ந்து அஜய் ரசத் இப்கபொறுப்டப ஏற்றுக்க ொண்டுள்ளதொ  

அந்தச் சுட்டுடேப் பதிவில் நிதி அடைச்ச ம் கதரிவித்துள்ளது. 1987ஆம் 

ஆண்டு  ர் ொட  ைொநிலத்திலிருந்து IAS பணிக்கு ரதர்வொனவர் அஜய் 

ரசத். பிேதைர் தடலடையிலொன அடைச்சேடவயின் நியைனக் குழு ஏப்.6 

அன்று அஜய் ரசத்டத கபொருளொதொே விவ ொேங் ளுக் ொன கசயலேொ  

நியைனம் கசய்வதொ  அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக் து. 

 

4. ஆசிய ைல்யுத்தம்: விரனஷ், அன்ஷுவுக்கு தங் ம் 

ஆசிய ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷிப் ரபொட்டியில் இந்தியொவின் விரனஷ் ரபொ த், 

அன்ஷு ைொலிக் ஆகிரயொர் தங் ம் கவன் னர்.  ஜ ஸ்தொனின் அல்ரைட்டி 

  ரில்  டடகபற்று வரும் இந்தப் ரபொட்டியில் ை ளிர் 53 கிரலொ எடடப் 

பிரிவில் பங்ர ற்  விரனஷ் ரபொ த், ஒரு புள்ளிடயக்கூட இழக் ொைல் 

தங் ம் கவன்றுள்ளொர். சீனொ ைற்றும் ஜப்பொடனச்ரசர்ந்த வீேொங் டன ள் 

பங்ர ற் ொததொல் விரனஷ் ரபொ த்தின் கவற்றி எளிதொனது. ை ளிர் 57 

கிரலொ எடடப்பிரிவில் 19 வயதொன அன்ஷு ைொலிக் தங் ம் கவன் ொர். 

விரனஷ் ரபொ த், அன்ஷு ைொலிக் ஆகிரயொர் ஆசிய ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷி 

-ப்பில் தங் ம் கவல்வது இதுரவ முதல்முட யொகும். விரனஷ் ரபொ த் 

இதற்கு முன்பு  டடகபற்  ஆசிய சொம்பியன்ஷிப் ரபொட்டி ளில் 3 கவள்ளி 

உள்பட 7 பதக் ங் ள் கவன்றிருந்தரபொதிலும், இப்ரபொதுதொன் முதல் 

முட யொ  தங் ம் கவன்றுள்ளொர். இரதரபொல் இந்தியொவின் திவ்யொ 

 ொக்ேன் (72 கிரலொ எடடப் பிரிவு) தங் மும், சொக்ஷி ைொலிக் (65 கிரலொ 

எடடப் பிரிவு) கவள்ளிப்பதக் மும் கவன் னர். 

ஆசிய ைல்யுத்த சொம்பியன்ஷிப் ரபொட்டியில் இந்தியொ இதுவடே 4 தங் ம், 1 

கவள்ளி, இேண்டு கவண் லப் பதக் ங் டள கவன்றுள்ளது. முன்னதொ  

 டடகபற்  ஆட்டங் ளில் சரிதொ (59 கிரலொ எடடப்பிரிவு) தங் மும், சீைொ 

பிஸ்லொ (50 கிகி எடடப்பிரிவு), பூஜொ (76 கிரலொ எடடப்பிரிவு) ஆகிரயொர் 

கவண் லமும் கவன் து குறிப்பிடத்தக் து. 

 

5. 60% யுரேனியம் கசறிவூட்டடல கதொடங்கியது ஈேொன் 

வல்லேசு  ொடு ளுடன் ரைற்க ொண்டுள்ள ஒப்பந்தத்டத மீறி, அணுசக்தி 

எரிகபொருளொன யுரேனியத்டத 60% வடே சுத்தி ரிக்கும் பணிடயத் 

கதொடங்கியுள்ளதொ  ஈேொன் அறிவித்துள்ளது.  டொன்ஸ்   ேத்தில் அடைந்து 

உள்ள தங் ள்  ொட்டின் முக்கிய யுரேனியம் கசறிவூட்டும் டையத்தில் 

இஸ்ரேலின் சதிச்கசயலொல் பொதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதொ க் குற் ஞ்சொட்டி வரும் 

ஈேொன், அதற்குப் பதிலடியொ  இந்த  டவடிக்ட டயத் கதொடங்கியுள்ளது.  

ஈேொன் அணு ஆயுதம் தயொரிப்படதத் தடுக்கும் வட யில் அந்த  ொடு மீது 

ஐ ொ’இன் சர்வரதசப் கபொருளொதொேத் தடட விதிக் ப்பட்டிருந்தது. இதன் 

 ொேைைொ  ஈேொனின் கபொருளொதொேம் பொதிக் ப்பட்டது. இந்த நிடலயில், 

அகைரிக் ொ, பிரிட்டன், ேஷியொ, பிேொன்ஸ், சீனொ ஆகிய ஐ ொ பொது ொப்பு 

 வுன்சில் நிேந்தே உறுப்பு  ொடு ள், ஐரேொப்பிய யூனியன் ைற்றும் 

 

 



         

    

கஜர்ைனியுடன் ஈேொன்  டந்த 2015ஆம் ஆண்டு அணுசக்தி ஒப்பந்தம் 

ரைற்க ொண்டது. வேலொற்றுச் சி ப்புமிக்  அந்த ஒப்பந்தத்தில், தனது 

அணுசக்தி திட்டங் ள் அணுவொயுதம் தயொரிப்பதற் ொனடவ இல்டல 

என்படத உறுதிகசய்வதற் ொன  டவடிக்ட  டள ரைற்க ொள்ள ஈேொன் 

ஒப்புக்க ொண்டது. 

அதற்குப்பதிலொ , ஈேொன் மீதொன கபொருளொதொேத் தடட டள விலக்கிக் 

க ொள்ள வல்லேசு  ொடு ளும் சம்ைதித்தன. ஒப்பந்தத்தின் ஒருபகுதியொ , 

யுரேனியம் எரிகபொருடள 3.67 சதவீதத்துக்கும் ரைல் கசறிவூட்ட ைொட்ரடொ 

-ம் என ஈேொன் உறுதியளித்தது. யுரேனியத்டத 90% கசறிவூட்டினொல்தொ 

-ன் அதடன அணுவொயுதங் ளில் பயன்படுத்த முடியும் என்பதொல் ஒப்பந்த 

-த்தில் இந்த அம்சம் இடம்கபற்றிருந்தது. 

இச்சூழலில், அகைரிக்  அதிபேொ  ஒபொைொ இருந்தரபொது உருவொக் ப்பட்ட 

இந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகுவதொ , அடுத்த வந்த முன்னொள் அதிபர் 

கடொனொல்ட் டிேம்ப்  டந்த 2017ஆம் ஆண்டு அறிவித்தொர். அதன் கதொடர்ச்சி 

-யொ , அந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ் விலக் ப்பட்டிருந்த கபொருளொதொேத் தடட  

-டள ஈேொன் மீது அவர் மீண்டும் விதித்தொர். இதற்கு, அணுசக்தி ஒப்பந்த 

நிபந்தடன டள மீறுவதன்மூலம் ஈேொன் பதிலடி க ொடுத்து வருகி து. 

அதன் ஒருபகுதியொ , ஒப்பந்தத்தில் கூ ப்பட்டிருந்த 3.67 சதவீதத்துக்கு 

பதிலொ  20% வடே யுரேனியத்டத ஈேொன் கசறிவூட்டி வந்தது.  

இதற்கிடடரய, அணுசக்தி ஒப்பந்தத்டதப் பொது ொப்பதற் ொ  ஆஸ்திரியொ 

தடல  ர் வியன்னொவில் ஈேொனுக்கும் வல்லேசு  ொடு ளுக்கும் இடடரய 

 டந்த வொேம் ரபச்சுவொர்த்டத  டடகபற் து. இதில், அந்த ஒப்பந்தத்தில் 

மீண்டும் இடைய விருப்பம் கதரிவித்துள்ள புதிய அதிபர் ரஜொ டபடன் 

தடலடையிலொன அேசும் பங்ர ற் து. 

இந்த நிடலயில், ஈேொனின் முக்கியத்துவம் வொய்ந்த  டொன்ஸ் கசறிவூட்டு 

டையத்தில் திடீர் மின்தடட ஏற்பட்டு, அதன் கசறிவூட்டு  ருவி ள் 

பொதிக் ப்பட்டன. இஸ்ரேலின் சதிச்கசயல்  ொேைைொ ரவ அந்த பொதிப்பு 

ஏற்பட்டதொ  ஈேொன் குற் ஞ்சொட்டி வருகி து. அதற்கு பதிலடி க ொடுக்கும் 

வட யில், ஈேொன் தற்ரபொது யுரேனியத்டத 60% கசறிவூட்டத் கதொடங்கியி 

-ருப்பது, அணுசக்தி ஒப்பந்தத்டதப் பொது ொப்பதற் ொ   டடகபற்றுவரும் 

ரபச்சுவொர்த்டதயில் பின்னடடடவ ஏற்படுத்தும் என்று கூ ப்படுகி து. 

 

6. அரசொக் ரலலண்ட் தயொரித்த குண்டு துடளக் ொத வொ னம்: 

இந்திய விைொனப் படடயிடம் ஒப்படடப்பு 

அரசொக் ரலலண்ட் நிறுவனம் லொக்கீட் ைொர்ட்டினுடன் இடைந்து 

தயொரித்த குண்டு துடளக் ொத இலகு இே  வொ னம் இந்திய விைொனப் 

படடயிடம் ஒப்படடக் ப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அரசொக் ரலலண்ட் 

நிறுவனம் பங்குச் சந்டதயிடம் கதரிவித்துள்ளதொவது: இந்திய விைொனப் 

படடக்கு ரதடவயொன இலகுே  குண்டு துடளக் ொத வொ னத்டத 

தயொரிக்கும் ஒப்பந்தத்டதப் அரசொக் ரலலண்ட் கபற் து. இடதயடுத்து, 

லொக்கீட் ைொர்ட்டின் நிறுவனத்திடமிருந்து கதொழில்நுட்ப பரிைொற்  ஒப்பந்தத் 

-தின்கீழ் இந்த வொ னத்டத அரசொக் ரலலண்ட் உருவொக்கியுள்ளது.  

முற்றிலும் உள் ொட்டில் தயொரிக் ப்பட்ட இந்த வொ னம் லொக்கீட் ைொர்ட்டின் 

‘CVNG’ வொ னத்தின் ரைம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பொகும். இந்த வொ னம் முதல் 

 ட்டைொ  ஏப்.13ஆம் ரததி விைொனப்படடயிடம் ஒப்படடக் ப்பட்டுள்ளது. 

LPPV வொ னம் ரசறு, ைண், பொட , தண்ணீர் உள்ளிட அடனத்திலும் 

இயங் க்கூடியது. இதில், தொக்குதலுக்கு ரதடவயொன  ணிசைொன உப ே 

-ைங் டள க ொண்டு கசல்லலொம் என்பதுடன், 6 ரபர் அடங்கிய குழுவும் 

இவ்வொ னத்தில் பயணிக் லொம் என அரசொக்ரலலண்ட் கதரிவித்துள்ளது. 

 

7. ‘ஹீரைொபிலியொ ர ொயொல் 1,800 குழந்டத ள் பொதிப்பு’ 

தமிழ் ொட்டில் 1800 ஆண் குழந்டத ள் ‘ஹீரைொபிலியொ’ ர ொயொல் 

பொதிக் ப்பட்டிருப்பதொ  எழும்பூர் குழந்டத ள் ல ைருத்துவர் கதரிவித்தொர். 

உல  ‘ஹீரைொபிலியொ’  ொள் ஒவ்ரவொர் ஆண்டும் ஏப்.17 அன்று  டடப் 

பிடிக் ப்பட்டு வருகி து. 

இதுகுறித்து குழந்டத ள்  லப்பிரிவு ஹீைட்டொலஜி துட  ரபேொசியர் Dr. 

இேவிச்சந்திேன் கூறியதொவது:  ொயத்தொல் ஏற்படும் ேத்தக் சிவு, ேத்தத்தில் 

உள்ள உட யும் தன்டையொல், ைனிதர் ளுக்குச் சிறிது ர ேத்தில் ேத்தம் 

வடிவது நின்றுவிடும். இந்த ேத்தம் உட வதற்கு என  ைது உடலில் 13 

வட யொன இேத்த உட கபொருள் ள் உள்ளன. ஆனொல், இேத்த உட  

கபொருளின் குட பொட்டொல் இேத்தக் சிவு சிலருக்கு எளிதில் நிற்பதில்டல. 

இதுரவ ‘ஹீரைொபிலியொ’ எனப்படுகி து. 

உல ளவில் ‘ஹீரைொபிலியொ’ ர ொய் 10 ஆயிேத்தில் ஒருவருக்கு இருப்பது 

 ண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்ர ொய்க்கு சிகிச்டசயளிப்பதற் ொ  தமிழ த்தில், 

எழும்பூர் குழந்டத ள் ல ைருத்துவைடன, ரதனி, தருைபுரி, ைதுடே, 

ரசலம் என 5 அேசு ைருத்துவைடன ளில் பிேத்ரய  சிகிச்டச டையங் ள் 

உள்ளன. இது பேம்படே ர ொய் ஆகும். ஆண் டள ைட்டும் தொக்கும் ர ொய். 

தமிழ் ொட்டில் இதுவடே 1,800 ஆண் குழந்டத ள் ஹீரைொபிலியொ 

ர ொயினொல் பொதிக் ப்பட்டிருப்பது  ண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

 

8. நிலவில் தடேயி ங்குவதற் ொன NASA விண் லம்: உருவொக்குகி 

- து ஸ்ரபஸ்-எக்ஸ் 

நிலவுக்கு ைனிதர் டள அனுப்பும் தனது திட்டத்துக் ொ , தடேயி ங்கும் 

 லத்டத உருவொக்கும் கபொறுப்டப தனியொர் நிறுவனைொன ஸ்ரபஸ்-

எக்ஸுக்கு அகைரிக்  விண்கவளி ஆய்வு டையம் NASA வழங்கியுள்ளது. 

இதுகுறித்து அகைரிக்  ஊட ங் ள் கதரிவித்துள்ளதொவது: வரும் 2024ஆம் 

ஆண்டில் நிலவுக்கு மீண்டும் ைனிதர் டள அனுப்ப NASA ஆய்வுடையம் 

திட்டமிட்டுள்ளது. அந்தத்திட்டத்தின்கீழ், நிலவுக்கு முதல்முட யொ  ஒரு 

கபண் விண்கவளி வீேொங் டள கசல்லவிருக்கி ொர். 

அத்திட்டத்தின்கீழ், நிலவில் தடேயி ங்குவதற் ொன  லத்டத உருவொக்கு 

-ம் பணிடய தனியொர்நிறுவனத்துக்கு வழங்  NASA முடிவுகசய்தது. 289 

ர ொடி டொலர் (சுைொர் `21,542 ர ொடி) ைதிப்புடடய இந்த ஒப்பந்தத்துக் ொ , 

அரைஸொன் நிறுவனர் கஜஃப்ரி ரபரஸொஸின் நிறுவனம், அலொபொைொடவச் 

ரசர்ந்த டடனடிக்ஸ், எலொன் ைஸ்கின் ஸ்ரபஸ்-எக்ஸ் ஆகிய நிறுனங் ள் 

ரபொட்டியிட்டன. இதில் ஸ்ரபஸ்-எக்ஸ் நிறுவனம் கவற்றிகபற்றுள்ளது.  

அந்த நிறுவனத்தின் ஸ்டொர்ஷிப்  லத்டத அடிப்படடயொ க் க ொண்டு 

நிலவில் தடேயி ங்குவதற் ொன  லம் வடிவடைக் படவுள்ளது. தற்ரபொது 

கதற்கு கடக்ஸொக்ஸ் பகுதியில் ஸ்ரபஸ்-எக்ஸின் ஸ்டொர்ஷிப் ரசொதித்துப் 

பொர்க் ப்பட்டு வருகி து என்று ஊட ங் ள் கதரிவித்துள்ளன. 

 

9.  ரேொனொ தடுப்பூசி ரபொட்டொல் கூடுதல் வட்டி: கசன்ட்ேல் பொங்க் ஆப் 

இந்தியொ புதிய திட்டம்: 

இதுகுறித்து கசன்ட்ேல் பொங்க் கவளியிட்டுள்ள கசய்திக்குறிப்பு: தற்ரபொடத 

-ய ரபரிடர்  ொலத்டத  ருத்தில்க ொண்டு, ர ொயற்  சமுதொயத்டத 

ஏற்படுத்தும் ர ொக் த்துடன் கசன்ட்ேல் பொங்க் ஆப் இந்தியொ ‘ர ொகயதிர்ப்பு 

இந்தியொ டவப்புத் திட்டம்’ என்  புதிய திட்டத்டத அறிமு ப்படுத்தியுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின்படி, தடுப்பூசி ரபொட்டுக்க ொண்ட வொடிக்ட யொளர் ள், 1,111 

 ொட் ளுக்கு குறிப்பிட்ட கதொட டய டவப்புத்கதொட யொ  கசலுத்தினொல், 

அவர் ளுக்கு வழக் ைொ  வழங் ப்படும் வட்டி வருவொடய விட 0.25% 

கூடுதலொ  வழங் ப்படும். எனரவ, அடனத்து வொடிக்ட யொளர் ளும் 

தடுப்பூசி ரபொட்டுக்க ொண்டு, குட ந்த  ொலரை அைலில் இருக்கும் இந்தச் 

சி ப்பு சலுட  திட்டத்டத பயன்படுத்தி பயன்கப  ரவண்டுகிர ொம். மூத்த 

குடிைக் ளுக்கும் இத்திட்டம் கபொருந்தும். 

 

10. அருந்தொனிய ஆண்டு 

ஐ ொ கபொதுக்குழு 2023ஆம் ஆண்டட அருந்தொனிய ஆண்டொ  (Year of 

Millets) அறிவித்துள்ளது. 193  ொடு டள உறுப்பினர் ளொ க்க ொண்ட 

கபொதுக்குழுவில் இந்தியொ முன்கைொழிந்த இந்தத் தீர்ைொனத்டதக் க ன்யொ, 

ட ஜீரியொ, ர பொளம், ேஷியொ, வங் ொளரதசம், கசன ல் உள்ளிட்ட எழுபது 

 ொடு ள் ஆதரித்தன. இந்த அறிவிப்பொல், அருந்தொனிய உற்பத்தி அதி ரிக்கு 

-ம் என எதிர்பொர்க் ப்படுகி து. 

 

 

 

 



         

    

1. 2020-21 நிதியாண்டுக்கான 37 பெரிய CPSE’கள் மற்றும் அரசு 

துறைகளின் ஒட்டுபமாத்த மூலதன பெலவு என்ன? 

அ) `4.6 இலட்சம் க ோடி  

ஆ) `10.6 இலட்சம் க ோடி 

இ) `40.6 இலட்சம் க ோடி 

ஈ) `100.6 இலட்சம் க ோடி 

✓ இந்திய அரசோங் ம் வெளியிட்டுள்ள தரவு ளின்படி, 37 வபரிய CPSE’ ள் 

மற்றும் துறைசோர் நிறுெனங் ளின் வமோத்த மூலதன வசலவு ள் 2020-

21ஆம் நிதியோண்டில் `4.6 இலட்சம் க ோடியோ  உள்ளது. 2020-21 நிதி 

ஆண்டிற் ோன மூலதன வசலவின் இலக்கு `5 இலட்சம் க ோடி ெறர 

நிர்ணயிக் ப்பட்டிருந்தது. அதில், 92% ெறர எட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

2. ‘லிட்டில் குரு’ பெயலிறய அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) ISRO 

ஆ) ICCR  

இ) BHEL 

ஈ) BARC 

✓ இந்திய  லோச்சோர உைவு ளுக் ோன  வுன்சில் (ICCR) தனது 71ஆெது 

நிறுவு நோறள அண்றமயில் வ ோண்டோடியது. பீஜிங்கில் உள்ள இந்திய 

தூதர த்தில், சுெோமி விகெ ோனந்தர்  லோச்சோர றமயத்தில் நடத்தப்பட்ட 

வ ோண்டோட்டங் ளில், நிறுவுநோள் வ ோண்டோட்டங் ளுடன் ‘லிட்டில் குரு’ 

வசயலியும் அறிமு ப்படுத்தப்பட்டது. இது, உலகின் முதல் விளையோட்டு 

ளையைோக் ப்பட்ட சமற்கிருத  ற்ைல் வசயலியோகும். 

 

3. எந்த மாநிலத்தின் 3 கிளர்ச்சிக் குழுக்களுடனான பொர்நிறுத்த 

ஒப்ெந்தத்றத, இந்தியா, பமலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டித்துள்ளது? 

அ) அஸ்ஸோம் 

ஆ) சிக்கிம் 

இ) நோ ோலோந்து  

ஈ) அருணோச்சல பிரகதசம் 

✓ நோ ோலோந்து மோநிலத்தின் 3 கிளர்ச்சிக் குழுக் ளுடனோன கபோர்நிறுத்த 

ஒப்பந்தத்றத இந்திய அரசோங் ம் கமலும் ஓரோண்டுக்கு நீட்டித்துள்ளது. 

கபோர் நிறுத்த ஒப்பந்தங் ள் 2022 ஏப்ரல் ெறர நீட்டிக் ப்பட்டுள்ளன.  

✓ மத்திய உள்துறை அறமச்ச த்தின்படி, இந்திய அரசோங் த்திற்கும், 

NSCN NSCN/NK, NSCN/R மற்றும் NSCN/K- ோங்க ோ ஆகிய மூன்று 

குழுக் ளுக்கும் இறடகய கபோர்நிறுத்த ஒப்பந்தங் ள் கமற்வ ோள்ளப்பட் 

-டு வசயல்போட்டில் இருந்து ெருகின்ைன. 

 

4.பமறல ஆஸ்திபரலியாவில் நிலச்ெரிவுகறள ஏற்ெடுத்திய பவப்ெ 

மண்டல சூைாவளியின் பெயர் என்ன? 

அ) வசகரோஜோ  

ஆ) போப் 

இ) நிெர் 

ஈ) போனி 

✓ வெப்பமண்டல சூைோெளியோன வசகரோஜோ அண்றமயில் கமறல ஆஸ்தி 

-கரலியோவின் 1,000 கிமீ நீள நிலப்பரப்றப தோக்கி கசதப்படுத்தியது. 

மணிக்கு 170 கிகலோ மீட்டர் கெ த்துக்கு வீசிய மூன்ைோம் ெற  புயல், 

அங்கு நிலச்சரிவு றள ஏற்படுத்தியது. ஆஸி., நோட்டின் ெோனிறல ஆய்வு 

றமயத்தின்படி, இந்தப் புயல் பலவீனமறடந்த கபோதிலும், அது, மணிக்கு 

110 கிமீ கெ த்தில் புயல்  ோற்றை வீசும். 

 

5. அண்றமயில் பதாடங்கப்ெட்ட டிஜிட்டல் தளமான, “இ-ொண்டா” 

என்ெதுடன் பதாடர்புறடய தயாரிப்பு எது? 

அ) மருந்து ள் 

ஆ) மீன்ெளர்ப்பு தயோரிப்பு ள்  

இ) மின்னணு தயோரிப்பு ள் 

ஈ) ஜவுளி தயோரிப்பு ள் 

✓ மீன் விெசோயி றளயும் ெோங்குபெர் றளயும் இறணக்கும் மின்னணு 

சந்றதயோன, ‘இ-சோண்டோ’றெ மத்திய ெர்த்த  மற்றும் வதோழிற்துறை 

அறமச்சர் பியூஷ் க ோயல் திைந்து றெத்தோர். ‘eSanta’ என்பது electronic 

Solution for Augmenting National centre for sustainable aquaculture 

(NaCSA) farmers' Trade in Aquaculture” என்பதோகும். NaCSA என்பது 

 டல்சோர் வபோருட் ள் ஏற்றுமதி கமம்போட்டு ஆறணயத்தின் (MPEDA) 

ஒரு விரிெோக் ப்பட்ட குழுமமோகும். 

 

6. ஹிபடக்கி மாட்சுயாமா என்ெவர் பின்வரும் எந்த விறளயாட்டின் 

ொம்பியன்ஷிப்ொன முதல் ஜப்ொனிய வீரராக மாறியுள்ளார்? 

அ) வடன்னிஸ் 

ஆ)  ோல்ப்  

இ) சதுரங் ம் 

ஈ) பூப்பந்து 

✓ அ ஸ்டோ கநஷனல்  ோல்ப் கிளப்பில் மோஸ்டர்ஸ் வென்ை ஹிவடக்கி 

மோட்சுயோமோ, ஆடெர் கமஜர் சோம்பியன்ஷிப்றபப் வபற்ை முதல் ஜப்போனிய 

வீரர் என்ை வபருறமறயப் வபற்ைோர். 29 ெயதோன இெர் உல ளவில் 15 

வெற்றி றளயும், எட்டு சோம்பியன்ஷிப் கபோட்டி ளில் முதல் பத்து இடங்  

-றளயும் வபற்றுள்ளகதோடு 4 பிவரஸிவடன்ட் க ோப்றப கபோட்டி ளிலும் 

பங்க ற்றுள்ளோர்.  டந்த 2012ஆம் ஆண்டில், உல  அவமச்சூர்  ோல்ப் 

தரெரிறசயில் மோட்சுயோமோ முதலிடத்றதப் பிடித்தோர். 

 

7. நிதித்துறைக்கான காலநிறல மாற்ை ெட்டத்றத முதன்முதலில் 

அறிமுகப்ெடுத்திய நாடு எது? 

அ) பிகரஸில் 

ஆ) வஜர்மனி 

இ) நியூசிலோந்து  

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ நிதித்துறைக் ோன  ோலநிறல மோற்ை சட்டத்றத அறிமு ப்படுத்திய உல 

-கின் முதல்நோடோ  நியூசிலோந்து தி ழ்கிைது. ெங்கி ள்,  ோப்பீட்டோளர் ள் 

மற்றும் முதலீட்டு கமலோளர் ள் தங் ள் ெணி த்தில்  ோலநிறல மோற்ை 

-த்தின் தோக் ங் றள வதரிவிக்  இச்சட்டம் கதறெப்படுகிைது.  

✓  ோலநிறல வதோடர்போன அபோயங் ள் மற்றும் ெோய்ப்பு றள நிதி நிறுெ 

-னங் ள் எவ்ெோறு நிர்ெகிக்கும் என்பறத விளக்  இச்சட்டம் அெற்றை 

க ட்டுக்வ ோள்கிைது. 

 

8. இந்திய இராணுவம், MEGHDOOT நடவடிக்றகறய பதாடங்கிய 

நாறள, பின்வரும் எந்தச் சிைப்பு நாளாக அனுெரிக்கிைது? 

அ) விஜய் திெோஸ் 

ஆ)  ோர்கில் திெோஸ் 

இ) சியோச்சின் நோள்  

ஈ) ரக்ஷோ திெோஸ் 

✓ 1984 ஏப்.13 அன்று, சோல்கடோகரோ மு ட்டு ெறரயில் உள்ள பிலோபோண்ட் 

லோ மற்றும் பிை  ணெோய் றளப் போது ோப்பதற் ோ  இந்திய இரோணுெம் 

‘ஆபகரஷன் கம தூத்’ என்ைவெோன்றைத் வதோடங்கியது. சியோச்சின் 

நோளோனது ஒவ்கெோர் ஆண்டும் இந்திய இரோணுெத்தின் பறட ள், 

உலகின் உயரம் மிகுந்த மற்றும் குளிரோன கபோர்க் ளமோன சியோச்சின் 

பனிப்போறைறய போது ோப்பதில்  ோட்டிய வீரத்றத நிறனவுகூர்கிைது. 

 

9. உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்ெத்துகுறித்த பதசிய டிஜிட்டல் களஞ்சி 

-யமான ‘பொஷன் கியான்’ என்பதை அறிமுகப்ெடுத்திய நிறுவனம் 

எது? 

அ) வபண் ள் மற்றும் குழந்றத ள் கமம்போட்டு அறமச்ச ம் 

ஆ) NITI ஆகயோக்  

இ) கதசிய வபண் ள் ஆறணயம் 

ஈ) நிதி ஆறணயம் 

✓ NITI ஆகயோக் ஆனது பில் & வமலிண்டோ க ட்ஸ் அைக் ட்டறள மற்றும் 

அகசோ ோ பல் றலக் ழ த்தின் சமூ  & நடத்றத மோற்ை றமயத்துடன் 

இறணந்து, ‘கபோஷன் கியோறன’ அறிமு ப்படுத்தியது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ இது, உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறித்த கதசிய டிஜிட்டல்  ளஞ்சிய 

-மோகும். இது ஊட்டச்சத்து துறையில் விழிப்புணர்வு உருெோக் ம் மற்றும் 

நடத்றத மோற்ைத்திற் ோ  அரசு நிறுெனங் ள் மற்றும் பிை கமம்போட்டு 

அறமப்பு ளோல் உருெோக் ப்பட்ட த ெல் வதோடர்பு குறிப்பு ளின் வதோகுப் 

-போகும். 

 

10. இந்திய பதசிய பநடுஞ்ொறல ஆறையமானது (NHAI) சிைந்த 

ொறலகறள வழங்குவதற்காக, ‘NSV’ஐ ெயன்ெடுத்தவுள்ளது. இங்கு, 

‘NSV’ என்பது எறதக் குறிக்கிைது? 

அ) National Standard Vehicle 

ஆ) Network Survey Vehicle  

இ) National Signal Variance  

ஈ) New Standard Vehicle 

✓ இந்திய கதசிய வநடுஞ்சோறல ஆறணயமோனது பயணி ளுக்கு சிைந்த 

சோறல றள ெழங்குதற் ோ , Network Survey Vehicle (NSV) என்பறத 

பயன்படுத்தவுள்ளது. 

✓ NSV’ஐப் பயன்படுத்தி திட்டம் நிறைவுெறடயும் கபோதும், அதன்பிைகு 

ஒவ்கெோர் 6 மோதத்திற்கும் ஒருமுறை சோறலயின் நிறலறய ஆய்வுவசய் 

-ெறத NHAI  ட்டோயமோக்கியுள்ளது. ஆகலோசறன கசறெ ளின் நிறல 

-யோன ஏல ஆெணத்தின் ஒருபகுதியோ  இது கசர்க் ப்பட்டுள்ளது. 

 


1. உதவி வசோலிசிட்டர் வஜனரலோ  R ரோகஜஷ் விகெ ோனந்தன் பதவி ஏற்பு 

வசன்றன உயர்நீதிமன்ைத்தில், மத்திய அரசு சோர்பில் ெழக்கு ளில் ஆஜ 

ரோெதற்கு, உதவி வசோலிசிட்டர் வஜனரலோ  R இரோகஜஷ் விகெ ோனந்தன் 

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். இதற் ோன உத்தரறெ மத்திய அரசு அண்றமயில் 

பிைப்பித்தது. இதறனயடுத்து, உதவி வசோலிசிட்டர் வஜனரலோ  ெழக்குறர 

-ஞர் இரோகஜஷ் விகெ ோனந்தன், கூடுதல் வசோலிசிட்டர் வஜனரல் சங் ர 

நோரோயணன் முன்னிறலயில் பதவி ஏற்றுக்வ ோண்டோர். 

 

2. 162 மருத்துெ ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆறல ளுக்கு அனுமதி 

நோடு முழுெதும் 162 மருத்துெ ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆறல றள 

அறமப்பதற்கு அனுமதி அளிக் ப்பட்டுள்ளதோ  மத்திய சு ோதோர 

அறமச்ச ம் வதரிவித்துள்ளது. இது வதோடர்போ  மத்திய சு ோதோர அறமச்சு 

வெளியிட்ட சுட்டுறரப் பதிவு ளில், “இந்த ஆறல ள் மூலமோ  154.19 

வமட்ரிக் டன் மருத்துெ ஆக்சிஜன் கூடுதலோ  உற்பத்தி வசய்யப்படவுள்ளது. 

33 ஆறல ள் ஏற்வ னகெ அறமக் ப்பட்டுவிட்டன. 

அதி பட்சமோ  மத்திய பிரகதச மோநிலத்தில் ஐந்து ஆறல ளும், ஹிமோசல 

பிரகதசத்தில் நோன்கு ஆறல ளும் அறமக் ப்பட்டுள்ளன. குஜரோத், பி ோர், 

 ர்நோட ம், க ரளம், ம ோரோஷ்டிரம், பஞ்சோப் உள்ளிட்ட மோநிலங் ளிலும் 

ஆறல ள் அறமக் ப்பட்டுள்ளன. இம்மோத இறுதிக்குள் கமலும் 54 ஆறல 

- ளும், அடுத்த மோத இறுதிக்குள் கூடுதலோ  எண்பது ஆறல ளும் அரசு 

மருத்துெமறன ளில் விறரவில் அறமக் ப்படும். 

ஆறல றள அறமப்பதற்கும் பரோமரிப்பதற்கும் `201.58 க ோடி நிதிறய 

மத்திய அரசு வசலவிடவுள்ளது” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

3. இந்தியோவில் மின்சோர பயன்போடு 45% உயர்வு 

நடப்பு ஏப்ரல் மோதத்தின் இருெோர  ோலத்தில் உள்நோட்டில் மின்சோரத்தின் 

பயன்போடு ஏைக்குறைய 45% அளவுக்கு அதி ரித்து 60.62 பில்லியன் 

யூனிட்டு றள எட்டியுள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய எரிசக்தி துறை அறமச்ச 

- த்தின் புள்ளிவிெரத்தில் வதரிவித்துள்ளதோெது:  டந்த 2020ஆம் ஆண்டு 

ஏப்.1-15 ெறரயிலோன  ோல ட்டத்தில் உள்நோட்டில் மின்சோர பயன்போடு 

41.91 பில்லியன் யூனிட்டு ளோ  இருந்தது. இந்த நிறலயில், நடப்போண்டு 

ஏப்.1-15 கததி ளுக்கு இறடப்பட்ட  ோலத்தில் மின்சோர பயன்போடு 60.62 

பில்லியன் யூனிட்டு ளோ   ணிசமோ  உயர்ந்துள்ளது. ஆ ,  டந்த 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்கபோது நடப்பு மோதத்தின் இருெோர  ோலத்தில் மின் 

நு ர்வு 45% உயர்ந்துள்ளது. 

இது, வதோழில  மற்றும் ெர்த்த  நடெடிக்ற  ள் ெலுெோன நிறலயில் 

மீண்டு ெருெறத எடுத்துக் ோட்டுெதோ  அறமந்துள்ளது. 

நடப்பு ஏப்ரலின் முதல் இருெோர  ோலத்தில் உச்சபட்ச மின்கதறெயோன 

182.55 GW 8ஆம் கததியன்று எட்டப்பட்டது என அந்தப் புள்ளிவிெரத்தில் 

வதரிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ெளர்ச்சித் திட்டங் ளில் மரபுசோரோ எரிசக்திக்கு முக்கியத்துெம் 

மத்திய அரசு வசயல்படுத்தி ெரும் ெளர்ச்சித் திட்டங் ளில் மரபுசோரோ 

எரிசக்திக்கு முக்கியத்துெம் அளிக் ப்பட்டு ெருெதோ  மத்திய சுற்றுச்சூழல் 

துறை அறமச்சர் பிர ோஷ் ஜோெகட ர் வதரிவித்துள்ளோர். 

அகமஸோன் இறணயெழி ெர்த்த  நிறுெனம் சோர்பில் வதோழில்முறன 

-கெோருக் ோ  நடத்தப்பட்ட பிரத்கய  நி ழ்ச்சியில் அறமச்சர் ஜோெகட ர் 

 ோவணோலி ெோயிலோ  உறரயோற்றினோர். அப்கபோது அெர் கூறியதோெது:  

தற்கபோறதய சூழலில், வமோத்த  ரியமில ெோயு வெளிகயற்ைத்தில் 7% 

மட்டுகம இந்தியோவின் பங் ளிப்போ  உள்ளது. எனினும், சுற்றுச்சூழல் 

போதிப்றபக்  ட்டுக்குள் வ ோண்டு ெருெதற் ோன நடெடிக்ற  றள 

இந்தியோ கமற்வ ோண்டுெருகிைது.  டந்த 6 ஆண்டு ளில் சூரிய ஆற்ைல் 

ெோயிலோ  மின்சோரம் உற்பத்தி வசய்ெது 14 மடங்கு அதி ரித்துள்ளது.  

 ரியமில ெோயு வெளிகயற்ைம் 26 சதவீதம் குறைக் ப்பட்டுள்ளது. வமோத்த 

எரிசக்தி பயன்போட்டில் மரபுசோரோ எரிசக்தியின் பங் ளிப்பு 38 சதவீதமோ  

அதி ரித்துள்ளது. மரபுசோரோ எரிசக்தி ெோயிலோ  தற்கபோது 136 கி ோ ெோட் 

மின்சோரம் உற்பத்தி வசய்யப்பட்டு ெருகிைது. இறத அடுத்த ஆண்டுக்குள் 

175 கி ோ ெோட்டோ  அதி ரிக்  இலக்கு நிர்ணயிக் ப்பட்டுள்ளது. 2030ஆம் 

ஆண்டுக்குள் 450 கி ோ ெோட் மின்சோரத்றத மரபுசோரோ எரிசக்தி ெோயிலோ  

உற்பத்தி வசய்ெதற்கும் இலக்கு நிர்ணயிக் ப்பட்டுள்ளது. 65 ந ரங் ளில் 

6,500 மின்-ெோ னங் றள வசயல்போட்டுக்குக் வ ோண்டு ெருெதற் ோ  

`10,000 க ோடி மோனியம் ெழங் ப்பட்டுள்ளது. 

அவமரிக் ோ, ஐகரோப்பிய நோடு ள் உள்ளிட்டறெ ஆண்டுகதோறும் தனிநபரு 

-க்கு 12,000 கிகலோ ெோட்டுக்கு அதி மோன மின்சோரத்றதப் பயன்படுத்தி 

ெருகின்ைன. இந்தியோவில் அது 1,200 கிகலோ ெோட்டோ  மட்டுகம உள்ளது. 

என்ைோர் அறமச்சர் ஜோெகட ர். 

 

5. நோட்டின் தங் ம் இைக்குமதி 23% அதி ரிப்பு 

நோட்டின் தங் ம் இைக்குமதி  டந்த 2020-21ஆம் நிதியோண்டில் 22.58% 

அதி ரித்துள்ளதோ  மத்திய நிதி அறமச்ச ம் வதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து 

அந்த அறமச்ச ம் புள்ளிவிெரத்தில் கமலும் கூறியுள்ளதோெது: உள்நோட்டில் 

கதறெ அதி ரித்தறதயடுத்து தங் ம் இைக்குமதி 2020-21ஆம் நிதி 

ஆண்டில் 3,460 க ோடி டோலரோ  (இந்திய மதிப்பில் சுமோர் `2.54 இலட்சம் 

க ோடி) அதி ரித்துள்ளது. இது, முந்றதய 2019-2020ஆம் நிதியோண்டில் 

இைக்குமதியோன 2,823 க ோடி டோலர் (`2 இலட்சம் க ோடி) தங் த்துடன் 

ஒப்பிடுற யில் 22.58% அதி மோகும். 

 டந்த நிதியோண்டில் வெள்ளி இைக்குமதி 71% குறைந்து 79.1 க ோடி டோலர் 

என்ை அளவிகலகய  ோணப்பட்டது. தங் ம் இைக்குமதி அதி ரித்த கபோதிலு 

-ம் நோட்டின் ெர்த்த  பற்ைோக்குறை  டந்த நிதியோண்டில் 9,856 க ோடி 

டோலரோ  குறைந்துள்ளது. இது, 2019-20’இல் 16,130 க ோடி டோலரோ  அதி 

- ரித்திருந்தது என ெர்த்த  அறமச்ச ம் அந்தப் புள்ளிவிெரத்தில் வதரிவி 

-த்துள்ளது. ஆபரணங் ளுக் ோன கதறெ அதி ரித்து  ோணப்படுெறதய 

-டுத்து நம் நோட்டில் ஆண்டுக்கு 800 முதல் 900 டன் தங் த்றத 

இைக்குமதி வசய்யப்படுகிைது. 

மத்திய அரசு பட்வஜட்டில் தங் த்துக் ோன இைக்குமதி ெரிறய 12.5 சதவீத 

-த்திலிருந்து குறைத்து 10 சதவீதமோ  (7.5% சுங் ெரி + 2.5% கெளோண் 

உள் ட்டறமப்பு கமம்போட்டு ெரி) நிர்ணயித்துள்ளது. 

 

 

 



         

    

7. மோன்டி  ோர்கலோ: சிட்சிபோஸ் சோம்பியன் 

மோன்டி  ோர்கலோ மோஸ்டர்ஸ் வடன்னிஸ் கபோட்டியில் கிரீஸின் ஸ்வடபோ 

-கனோஸ் சிட்சிபோஸ் சோம்பியன் ஆனோர். கபோட்டித்தரெரிறசயில் நோன் ோம் 

இடத்திலிருந்த சிட்சிபோஸ் இறுதிச்சுற்றில், கபோட்டித்தரெரிறசயில் ஆைோம் 

இடத்திலிருந்த ரஷியோவின் ஆன்ட்கர ருபகலறெ 6-3, 6-3 என்ை கநர் 

வசட் ளில் வீழ்த்தினோர். ‘மோஸ்டர்ஸ் 1000’ பிரிவில் சிட்சிபோஸ் வெல்லும் 

முதல் பட்டம் இது. ATP டூர் கபோட்டி ளில் இது அெரது ஆைோெது பட்டம். 

போவிச்/வமக்டிச் சோம்பியன்: மோன்டி  ோர்கலோ மோஸ்டர்ஸ் கபோட்டியில் இரட் 

-றடயர் பிரிவில் குகரோஷியோவின் கமட் போவிச்/நிக ோலோ வமக்டிச் இறண 

6-3, 4-6, 10-7 என்ை வசட் ளில் பிரிட்டனின் நீல் ஸ்குப்ஸ்கி / கடன் 

இெோன்ஸ் இறணறய வென்று சோம்பியன் ஆனது. 

 

8. உயர் ல்வி விருப்பப் போடப்பிரிவில் NCC கசர்ப்பு: 

பல் றலக் ழ  மோனியக்குழுவின் வசயலர் ரஜினிஷ் வஜயின், அறனத்து 

உயர் ல்வி நிறுெனங் ளுக்கும் அனுப்பிய சுற்ைறிக்ற : புதிய  ல்விக் 

வ ோள்ற யில் உயர்  ல்விக் ோன விருப்பப் போடப்பிரிவு கதர்வு முறையில் 

தளர்வு றள ெழங்  அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. NCC பயிற்சிறய விருப்பப் 

போடப்பிரிவில் கசர்க் வும் அதன் இயக்குநர ம் பரிந்துறர வசய்துள்ளது. 

அறதகயற்று, உயர் ல்விக் ோன விருப்பப்போடப்பிரிவில் NCC கசர்க் ப்படு 

-கிைது. இறத அறனத்து  ல்வி நிறுெனங் ளும் உடகன அமல்படுத்த 

கெண்டும். இவ்ெோறு அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

9. கதசிய, ஆசிய மோதிரி நீதிமன்ை கபோட்டியில் தமிழ்நோடு சட்ட பல் றல. 

அணி முதலிடம்: 

கதசிய, ஆசிய மோதிரி நீதிமன்ை கபோட்டியில் தமிழ்நோடு சட்டப் பல் றல 

மோணெர் ள் முதலிடம் வபற்றுள்ளனர். சர்ெகதச பு ழ்வபற்ை பிலிப் சி ஜீசப் 

சர்ெகதச மோதிரி நீதிமன்ை கபோட்டியின் கதசிய மற்றும் ஆசிய சுற்றுப் 

கபோட்டி ள்  டந்த பிப்ரெரியில் நறடவபற்ைன. இதில் பல்கெறு நோடு ளில் 

இருந்தும், ஐம்பது சட்டக் ல்லூரி மற்றும் பல் றல மோணெர் அணியினர் 

பங்க ற்ைனர். 

இப்கபோட்டியில், தமிழ்நோடு டோக்டர் அம்கபத் ர் சட்டப் பல் றலக் ழ த்தின் 

சீர்மிகு சிைப்பு சட்டக்  ல்லூரி மோணெர் ள் ஹுடோ சயீது, ஹரிகிருஷ்ணன் 

பழனியப்பன், மீனோட்சி அண்ணோமறல, கசோனு கமத்தோ, சுகெதன் ஆகிய 

ஐெர் அடங்கிய அணி முதலிடத்றதப் பிடித்துள்ளது. 

பத்து ஆண்டு ளுக்குப் பிைகு வதன்னிந்தியோவில் கதசிய சட்டக் ல்லூரி 

மோணெர் ள் சோரோத அணியினர் இச்சோதறனறய பறடத்துள்ளது குறிப்பி 

-டத்தக் து. இத்த ெறல தமிழ்நோடு Dr அம்கபத் ர் சட்டப்பல் றலக் ழ ம் 

வதரிவித்துள்ளது. 

 

 



         

    

1. சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வெகுவ ொலைவில் உள்ள கொமொ-

கதிலை உமிழும் பபைலடயின் வபயர் என்ன? 

அ) நேந ோ-லைன் செசெர்ட் 1  

ஆ) ஆண்ட்ந ோசெடோ 

இ) ஸ்லை நே 

ஈ) மில்க் லைன் 

✓ அண்லெயில், விண்சேளி அறிவியைோளர்ைள் ஒரு புதிய செயற்ெோட்டில் 

உள்ள நெ லடலயக்ைண்டுபிடித்தனர். இது, இதுேல  ைண்டுபிடிக்ைப்ெ 

-ட்ட ைோெோ-ைதில  உமிழும் நெ லடைளிநைநய சேகுசதோலைவில் 

உள்ளது என்று ைருதப்ெடுகிறது. இந்தப் நெ லடக்கு, Narrow-Line 

Seyfert 1 (NLS1) நெ லட என்று செயரிடப்ெட்டுள்ளது. இது, பூமியிலிருந்து 

சுெோர் 31 பில்லியன் ஒளியோண்டுைள் சதோலைவில் அலெந்துள்ளது. இது 

ஓர் அரிய ேோன்செோருள் என்று விேரிக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

 

2. 2020-21ஆம் ஆண்டில், முந்ல ய ஆண்லட விடவும் எத் லன 

ச வீ த்திற்கு நிகை மலைமுக ெரி ெசூல் அதிகரித்துள்ளது? 

அ) 1% 

ஆ) 10% 

இ) 12.3%  

ஈ) 15% 

✓ ெத்திய நிதியலெச்ெைம் சேளியிட்டுள்ள த வுைளின்ெடி, 2020-21ஆம் 

ஆண்டில் நிை  ெலறமுை ேரி ேசூல் முந்லதய நிதியோண்டுடன் ஒப்பிடு 

-ம்நெோது 12.3% அதிைரித்துள்ளது. செோத்த ேசூல் `10.71 இைட்ெெோை 

உள்ளது. இதன்மூைம் 2020-21ஆம் நிதியோண்டில் நிர்ணயிக்ைப்ெட்ட 

ெலறமுை ேரி ேசூல் இைக்ைோன `9.89 இைட்ெத்லத அது தோண்டியது. 

 

3.ெர்த் க மற்றும் வபொருளொ ொை ஒத்துலைப்புக்கொன, ‘மத்திய ஆசிய’ 

லமயம் கட்டப்பட்டு ெருகிை நொடுகள் எலெ? 

அ) உஸ்செகிஸ்தோன் ெற்றும் ைஜைஸ்தோன்  

ஆ) ஐக்கிய அசெரிக்ை ேோடுைள் ெற்றும் இந்தியோ 

இ) சீனோ ெற்றும் ஜப்ெோன் 

ஈ) ஐக்கிய அசெரிக்ை ேோடுைள் ெற்றும் ஐக்கியப் நெ  சு 

✓ ‘ெத்திய ஆசியோ’ என்ெது ேர்த்தைம் & செோருளோதோ  ஒத்துலைப்புக்ைோன 

ஒரு ென்னோட்டு லெயத்தின் செய ோகும். இது, உஸ்செகிஸ்தோன் ெற்றும் 

ைஜைஸ்தோன் ஆகிய இருேோடுைளின் எல்லைைளில் ைட்டப்ெட்டு ேருகிற 

-து. இந்த லெயத்தில் ேோசளோன்றுக்கு இருதிலெைளிலும் இருந்து ேரும் 

35,000 நெர்ேல  தங்ைலேக்ை முடியும். நெலும், 5,000 செோதியுந்துைள் 

ேல  நிறுத்தமுடியும். இது, இரு ேோடுைளுக்குெோன ஒரு செரிய சதோழிற் 

துலற, ேர்த்தைம் ெற்றும் நெோக்குே வு தளெோை செயல்ெடும். 

 

4.  லைலமத் ப ர் ல் ஆலையைொக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர் யொர்? 

அ) சுஷில் ெந்தி ோ  

ஆ) பி ென்ன ெந்தி ோ 

இ) அஜய் குெோர் ெல்ைோ 

ஈ) இஞ்செட்டி சீனிேோஸ் 

✓ இந்தியோவின் அடுத்த தலைலெத் நதர்தல் ஆலணய ோை சுஷில் ெந்தி ோ 

அேர்ைலள இந்திய அ சு நியமித்துள்ளது. அேர், 2021 ஏப்.13ஆம் நததி 

ஓய்வுசெற்ற சுனில் அந ோ ோலேத் சதோடர்ந்து இப்ெதவிக்கு ேந்துள்ளோர். 

ெத்திய நே டி ேரிைள் ேோரியத்தின் முன்னோள் தலைே ோன சுஷில் 

ெந்தி ோ, 2019 பிப்.14 அன்று நதர்தல் ஆலணய ோை நியமிக்ைப்ெட்டோர். 

 

5. பின்வரும் எந்  நொட்டில், ஒரு வகொலைகொை ஆல்கொெொல் 4200 

டன் சொல்மன் வகொல்ைப்பட்டது? 

அ) ஐக்கியப் நெ  சு 

ஆ) ஐக்கிய அசெரிக்ை ேோடுைள் 

இ) ைனடோ 

ஈ) சிலி  

✓ சதன்னசெரிக்ை ேோடோன சிலியில், 4200 டன்ைளுக்கும் அதிைெோன 

ெோல்ென்ைலளக்சைோன்ற ஒரு சைோலைைோ  ஆல்ைோ ெ வுேது ைண்டறியப் 

-ெட்டுள்ளது. இப்ெோசித்தி ள்ைள், நீரிருப்லெ குலறக்ை ேழிேகுத்தது; அது, 

ெோல்ென் மீன்ைலள மூச்சுத்திணறலுக்கு உள்ளோக்கியது. இது, உைகின் 

இ ண்டோேது மிைப்செரிய ெோல்ென் உற்ெத்தியோள ோன சிலியில் ெதிவு 

செய்யப்ெட்ட, அண்லெய ஒரு நெரிறப்பு நிைழ்ேோை ைருதப்ெடுகிறது. 

 

6.ஐபைொப்பிய ஆலையம் அ ன் வபொருளொ ொைத்ல  பசுலமயொகவும் 

டிஜிட்டைொகவும் மொற்றுெ ற்கு 2026ஆம் ஆண்டு ெலை ஆண்டு 

ப ொறும் எவ்ெளவு நிதிலயத் திைட்ட திட்டமிட்டுள்ளது? 

அ) 150 பில்லியன் யூந ோக்ைள்  

ஆ) 1000 மில்லியன் அசெரிக்ை டோைர் 

இ) `1000 நைோடி 

ஈ) பூப்ெந்து 

✓ 2026ஆம் ஆண்டு ேல  150 பில்லியன் யூந ோக்ைள் ைடன் ேோங்ை 

ஐந ோப்பிய ஆலணயம் திட்டமிட்டுள்ளது. இக்ைடன் ஐந ோப்பிய ஆலண 

-யம் அதன் செோருளோதோ த்லத ெசுலெயோைவும் டிஜிட்டல் ெயெோைவும் 

ெோற்ற ெயன்ெடுத்தப்ெடும். முதன்லெ ஒப்ெந்த ேலையலெப்புமூைம் ஏை 

-ம் ெற்றும் ஆட்சிக்குழு மூைம் நிதி தி ட்ட உத்நதசிக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

 

7. விைொட் பகொலிலய விஞ்சி ICC ஆண்கள் ஒருநொள் பபட்டிங்  ைெரி 

-லசயில் மு லிடம் ெகிக்கும் பொகிஸ் ொன் வீைர் யொர்? 

அ) ெோெர் ஆெோம்  

ஆ) ஹென் அலி 

இ) முைெது அமீர் 

ஈ) ெக்ைர் ஜெோன் 

✓ ICC ஆண்ைள் ஒருேோள் நெட்டிங் த ேரிலெயில் ெோகிஸ்தோன் கிரிக்சைட் 

வீ ர் ெோெர் ஆெோம் முதலிடம் பிடித்தோர். ைடந்த 2003ஆம் ஆண்டுக்குப் 

பிறகு ெோகிஸ்தோன் கிரிக்சைட் வீ ர் ஒருேர் முதலிடம் பிடிப்ெது இதுநே 

முதல்முலறயோகும். ெோகிஸ்தோன்-சதன்னோப்பிரிக்ை சதோடரில் 13 புள்ளிை 

லளப் செற்றலத அடுத்து இந்திய நைப்டன் ெற்றும் நெட்ஸ்நென் வி ோட் 

நைோலிலய ெோெர் ஆெோம் விஞ்சினோர். 

 

8.நொட்டில் வசயல்படும் ெங்கிகள், கொப்பீட்டொளர்கள் மற்றும் மு லீட்டு 

பமைொளர்கள்  ங்கள் ெணிகத் ொல் நிகழும் கொைநிலை மொற்ைத்தின் 

 ொக்கங்கள் குறித்து வ ரிவிப்பல  கட்டொயமொக்கியுள்ள நொடு எது? 

அ) இந்தியோ 

ஆ) நியூசிைோந்து  

இ) ஆஸ்திந லியோ 

ஈ) சுவிச்ெர்ைோந்து 

✓ நியூசிைோந்து அ சு ஒரு புதிய ெட்டத்லத அறிமுைப்ெடுத்தியுள்ளது; இதன் 

மூைம் ேோட்டில் செயல்ெடும் ேங்கிைள், ைோப்பீட்டோளர்ைள் ெற்றும் முதலீட் 

-டு நெைோளர்ைள் தங்ைள் ேணிைத்தோல் நிைழும் ைோைநிலை ெோற்றத்தின் 

தோக்ைங்ைலள சதரிவிக்ை நேண்டும். இத்தலைய ெட்டத்லதக் சைோண்டு 

ேந்த முதல் ேோடு நியூசிைோந்து. இப்புதிய ெட்டத்தின்ெடி, NZ$ 1 பில்லியனு 

-க்கும் அதிைெோன செோத்துக்ைலளக் சைோண்ட ேங்கிைளும், ைோப்பீட்டோள 

-ர்ைளும் இதலன சதரிவித்தல் நேண்டும். 

 

9. NEGVAC’இல் உள்ள ‘C’ என்பது எல க் குறிக்கிைது? 

அ) Commission 

ஆ) Collection 

இ) Corruption 

ஈ) COVID-19  

✓ தடுப்பூசி சைோள்முதல், இருப்புநிலை நெைோண்லெ, தடுப்பூசி சதரிவுசெய் 

-தல், தடுப்பூசி விநிநயோைம் ெற்றும் ைண்ைோணிப்பு செோறிமுலறக்ைோை 

இந்திய அ ெோங்ைத்தோல் COVID-19’க்ைோன தடுப்பூசி நிர்ேோைம் குறித்த 

நதசிய ேல்லுேர் குழு (National Expert Group on Vaccine Administration 

for COVID-19 (NEGVAC)) அலெக்ைப்ெட்டது. 

 

 

 

 

 

12.3% 

 

 

 



         

    

✓ அண்லெயில், அந்நிபுணர் குழு, சேளிேோடுைளில் தயோரிக்ைப்பட்ட ெற்றும் 

ஐக்கிய அசெரிக்ை ேோடுைள், ஐந ோப்ெோ, இங்கிைோந்து, ஜப்ெோன் ஆகிய 

ேோடுைளின் அதிைோரிைளோல் அேெ  ஒப்புதல் ேைங்ைப்ெட்ட COVID-19 

தடுப்பூசிைலள ெரிந்துல  செய்துள்ளது. உைை ேைேோழ்வு அலெப்பின் 

அேெ ைோை ெயன்ெோட்டு ெட்டியலில் ெட்டியலிடப்ெட்ட COVID-19 தடுப்பூசி 

-ைளுக்கும் இந்தியோவில் அேெ ைோை ெயன்ெோட்டுக்கு ஒப்புதல் ேைங்ைப்ெ 

-டைோம் எனக் ைருதப்ெடுகிறது. 

 

10. ப சிய நொற்றுப்பண்லை ெலைத் ளத்ல த் வ ொடங்கியுள்ள 

ெொரியம் அல்ைது அலமப்பு எது? 

அ) நதசிய வீட்டுேெதி ேோரியம் 

ஆ) நதசிய நதோட்டக்ைலை ேோரியம்  

இ) நதசிய நதயிலை ேோரியம் 

ஈ) NITI ஆநயோக் 

✓ நதசிய ேோற்றுப்ெண்லண ேலைத்தளத்லத நதசிய நதோட்டக்ைலை 

ேோரியம் சதோடங்கியுள்ளது. இது ஒரு ேலைத்தளம் ெற்றும் திறன்நெசி 

ேடிேத்தில் கிலடக்ைப்செறும் ஒரு இலணயதளெோகும். ேோற்றுப்ெண் 

-லணைளும் ேோங்குநேோரும் தோே ங்ைளின் விற்ெலன சதோடர்ெோை 

சதோடர்புசைோள்ளக்கூடிய இலணயேழி ெந்லதப்புறத்லத உருேோக்ை 

இந்த ேலைத்தளம் நேோக்ைங்சைோண்டுள்ளது. 

 


1. செவ்ேோய் கி ைத்தில் ெறந்த முதல் சஹலிைோப்டர்! 

அசெரிக்ை விண்சேளி நிறுேனெோன NASA, செவ்ேோய் கி ைத்துக்கு 

செர்சிே ன்ஸ் விண்ைைத்துடன் இலணத்து அனுப்பியுள்ள சஹலிைோப்டர் 

சேற்றிை ெோைப் ெறந்தது. இதன்மூைம் நேற்றுக்கி ைத்தில் ெறந்த முதல் 

சஹலிைோப்டர் என்ற செருலெலய அதுசெற்றது. 

செவ்ேோய் கி ைத்தில் இன்சஜனிட்டி சஹலிைோப்டர் சேற்றிை ெோைப் ெறந்த 

-லத ‘ல ட் ெநைோத ர்ைள்’ தருணம் என விஞ்ஞோனிைள் கூறுகின்றனர். 

1903ஆம் ஆண்டு ல ட் ெநைோத ர்ைளின் முதல் விெோனம் சேற்றிை ெோைப் 

ெறந்தது. உைகிநைநய முதல் விெோனெோன அதன் இறக்லையில் இடம்செற் 

-றிருந்த துணியின் ஒரு சிறிய ெகுதி இன்சஜனியூட்டி சஹலிைோப்டரில் 

செோருத்தப்ெட்டுள்ளது. அசெரிக்ைோவின் ேடக்கு ைந ோலினோவில் ல ட் 

ெநைோத ர்ைளின் முதல் விெோனம் ெலடத்த ெோதலனலய செவ்ேோய் 

கி ைத்தில் ெலடத்துள்ளது இன்சஜனியூட்டி சஹலிைோப்டர். 

 

2. ைந ோனோ முன்ைளப் ெணியோளர்ைளுக்குப் புதிய ைோப்பீட்டுத் திட்டம் 

ைந ோனோ நேோய்த்சதோற்றுக்கு எதி ோைப் நெோ ோடி ேரும் முன்ைளப் ெணியோ 

-ளர்ைளுக்குப் புதிய ைோப்பீட்டுத் திட்டம் அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட உள்ளதோை 

ெத்திய சுைோதோ  அலெச்ெைம் சதரிவித்துள்ளது. இது சதோடர்ெோை, அந்த 

அலெச்ெைம் சேளியிட்ட அறிக்லையில், ‘பி தெரின் ஏலைைள் ேைன் 

சதோகுப்புத் திட்டத்தின்கீழ் ைந ோனோ முன்ைளப் ெணியோளர்ைளுக்ைோன 

ைோப்பீட்டுத் திட்டம் ேலடமுலறப்ெடுத்தப்ெட்டு ேந்தது. அத்திட்டத்தின் கீழ் 

287 நெர் ைோப்பீட்டுத் சதோலைலயப் செற்றுள்ளனர். 

ைந ோனோ நேோய்த்சதோற்றுக்கு எதி ோன நெோ ோட்டத்தில் முன்னின்று 

ெணியோற்றிேரும் முன்ைளப் ெணியோளர்ைளின் ெனேலிலெலய இந்தக் 

ைோப்பீட்டுத் திட்டம் நெம்ெடுத்தியுள்ளது. ேரும் 24ஆம் நததி ேல  இந்தக் 

ைோப்பீட்டுத் திட்டம் ேலடமுலறயில் இருக்கும். அதுேல  இத்திட்டத்தின் 

கீழ் ைோப்பீட்டுத் சதோலைலயக் நைோ முடியும். 

அதன்பிறகு ைந ோனோ முன்ைளப் ெணியோளர்ைளுக்சைன புதிய ைோப்பீட்டுத் 

திட்டம் ேலடமுலறப்ெடுத்தப்ெட உள்ளது’ என்று குறிப்பிடப்ெட்டுள்ளது. 

பி தெரின் ஏலைைள் ேைன் சதோகுப்புத்திட்டெோனது ைடந்தோண்டு ெோர்ச்சில் 

அறிவிக்ைப்ெட்டது. பின்னர் அத்திட்டெோனது மூன்றுமுலற நீட்டிக்ைப்ெட்டது. 

அத்திட்டத்தின்கீழ் `50 இைட்ெம் ைோப்பீடு செற முடியும். 

ைந ோனோ நேோய்த்சதோற்றுக்கு எதி ோைப் நெோ ோடி ேரும் முன்ைளப் ெணியோ 

-ளர்ைள் உயிரிைக்ை நேரிட்டோல், அேர்ைளின் குடும்ெத்தினர் ெைனலடயும் 

நேோக்கில் ைோப்பீட்டுத் திட்டம் அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட்டது. 

 

 

 

3. SIDBI ேங்கியின் தலைே ோை எஸ். இ ோென் செோறுப்நெற்பு 

SIDBI ேங்கி என்று சுருக்ைெோை அலைக்ைப்ெடும் இந்திய சிறுசதோழில் 

நெம்ெோட்டு ேங்கியின் தலைே ோை சிேசுப் ெணியன் இ ோென் செோறுப்நெ 

-ற்றுக்சைோண்டோர். 

இதுகுறித்து அந்த ேங்கி சேளியிட்ட அறிக்லையில் சதரிவித்துள்ளதோேது: 

SIDBI ேங்கியின் தலைேர் ெற்றும் நிர்ேோை இயக்குே ோை சிேசுப் ெணிய 

-ன் இ ோென் செோறுப்நெற்றுள்ளோர். இேர், மூன்று ஆண்டுைளுக்கு அந்தப் 

செோறுப்லெ ேகிப்ெோர் என SIDBI ேங்கி சதரிவித்துள்ளது. ைடந்த 1991ஆம் 

ஆண்டு இந்திய தணிக்லை ெற்றும் ைணக்குைள் ெணிக்கு (IA&AS) 

நதர்ேோன இ ோென், இதற்கு முன் நதசிய மின்னோளுலை நெலேைள் நிறு 

-ேனத்தின் நிர்ேோை இயக்குேர் ெற்றும் தலைலெச் செயல் அதிைோரியோை 

ெணியோற்றியேர். 

 

4. ஒலிம்பிக்கில் சென்லன ெோணவி 

சென்லனலயச் நெர்ந்த ெோணவி நேத் ோ குெணன், ஒலிம்பிக் ெோய்ெ ப் 

ெடகுப் நெோட்டிக்குத் தகுதிசெற்றுள்ளோர். ஒலிம்பிக் ெடகுப் நெோட்டிக்குத் 

தகுதிசெறும் முதல் இந்தியப் செண் இேர். 2020 உைைக் நைோப்லெ 

ெோய்ெ ப் ெடகுப் நெோட்டியில் ெோம்பியன் ெட்டம் சேன்றேர் இேர். 

 

 

 



         

    

1. இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ள 

ததாழில்நுட்ப நிறுவனம் எது? 

அ) அமேஸான் 

ஆ) மேஸ்புக்  

இ) மேக்ம ாசாப்ட் 

ஈ) சாம்சங் 

✓ த ாழில்நுட்ே ேற்றும் சமூக ஊடக நிறுவனோன மேஸ்புக், இந்தியாவில், 

புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தி திட்டத்தில் ஈடுேடுவ ற்கான ஒப்ேந் த்தில் 

மகதயழுத்திட்டுள்ளது. இந்தியாவில் இதுமோன்ற ஓர் ஒப்ேந் த்தில் 

மேஸ்புக் ஈடுேடுவது இது மு ல் முமறயாகும். இந்தியாவின் மின்சா  

கட்டமேப்பில் புதுப்பிக்கத் க்க மின்சா த்ம  வழங்குவ ற்காக மேஸ்புக் 

ேற்றும் கிளீன்மேக்ஸ் இமைந்து தசயல்ேடவுள்ளன. 32 தேகாவாட் 

காற்றாமை மின்னுற்ேத்தி திட்டோனது கர்நாடகவில் அமேந்துள்ளது. 

 

2. “EatSmart Cities” சவால் மற்றும் “Transport 4 All” சவால் என 

இரு சவால்களள அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மத்திய அளமச்சகம் எது? 

அ) உள்துமற அமேச்சகம் 

ஆ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகா ங்கள் அமேச்சகம்  

இ) சுகா ா  ேற்றும் குடும்ேநை அமேச்சகம் 

ஈ) தேண்கள் ேற்றும் குழந்ம கள் மேம்ோட்டு அமேச்சகம் 

✓ ேத்திய வீட்டுவசதி ேற்றும் நகர்ப்புற விவகா ங்கள் அமேச்சகோனது 

“EatSmart Cities Challenge ேற்றும் Transport 4 All Challenge” ஆகிய 

இரு சவால்கமள அறிமுகப்ேடுத்தியுள்ளது. ‘EatSmart Cities’ சவாலானது 

இந்திய உைவு ோதுகாப்பு ேற்றும்    நிர்ைய ஆமையம் (FSSAI) 

ேற்றும் சீர்மிகு நக ங்கள் திட்டத்துடன் இமைந்து ஏற்ோடு தசய்யப்ேட்டு 

-ள்ளது. சீர்மிகு நக ங்கள் நிமையான உைவுச் சூழமை வளர்ப்ேம  

ஊக்குவிப்ேம  இது மநாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. 

✓ ‘Transport 4 All’ என்ற சவால் தோதுப்மோக்குவ த்ம  மேம்ேடுத்துவ ற் 

-காக மோக்குவ த்து ேற்றும் மேம்ோட்டுக்தகாள்மக நிறுவனத்துடன் 

இமைந்து த ாடங்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

3. பயங்கரவாதிகளால் இளையம் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவது 

குறித்த BRICS கருத்தரங்ளக நடத்திய அளமப்பு எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) இந்திய இ ாணுவம் 

இ) ம சிய புைனாய்வு முகமே  

ஈ) CDAC 

✓ ம சிய புைனாய்வு முகமே ஏற்ோடுதசய்  “ேயங்க வா  மநாக்கங்களுக் 

-காக இமையத்ம   வறாக ேயன்ேடுத்து ல் ேற்றும் ேயங்க வா  

புைனாய்வுகளில் டிஜிட்டல்  டயவியலின் ேங்கு” என்ற BRICS கருத்  ங் 

-மக இந்தியா நடத்தியது. இது, தேய்நிகர் வடிவத்தில் ஏற்ோடு தசய்யப்ே 

-ட்ட 2 நாள் நிகழ்வாகும். இது, சர்வம ச ஒத்துமழப்பு ேற்றும் இமைய 

ேயங்க வா த்ம  மகயாள்வதில் நன்னமடமுமறகமள  மடயின்றி 

ேகிர்ந்துதகாள்வது ஆகியவற்மற வலியுறுத்தியது. 

 

4. தசப்.11’க்குள் பின்வரும் எந்நாட்டிலிருந்து அதமரிக்க துருப்புகளள 

திரும்பப்தபற ஐக்கிய அதமரிக்க நாடுகள் முடிவு தசய்துள்ளது? 

அ) ஈ ான் 

ஆ) ஈ ாக் 

இ) உக்ம ன் 

ஈ) ஆப்கானிஸ் ான்  

✓ அதிேர் மேடன்  மைமேயிைான அதேரிக்கா, அடுத்  சிை ோ ங்களில் 

ஆப்கானிஸ் ானில் இருந்து அமனத்து அதேரிக்க துருப்புக்கமளயும் 

திரும்ேப்தேற முடிவுதசய்துள்ளது. 2021 தசப்.11’க்குள் இது நிமறவமடய 

உள்ளது. இத்ம தி,  ாலிோன்கள், அதேரிக்காவின் இ ட்மட மகாபு த்தி 

-ன் மீது  ாக்கு ல் நடத்திய 20ஆவது ஆண்டு நிமறமவக் குறிக்கிறது. 

 

5. ஆறு மாநிலங்களில் உள்ள நூறு கிராமங்களில் ஒரு சசாதளன 

திட்டத்ளத சமற்தகாள்வதற்காக, மத்திய சவளாண் அளமச்சகத்துட 

-னான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் ளகதயழுத்திட்ட அளமப்பு எது? 

அ) அமேசான் 

ஆ) மேக்ம ாசாப்ட்  

இ) NSDC 

ஈ) ONGC 

✓ உத்   பி ம சம், ேத்திய பி ம சம், குஜ ாத், ஹரியானா, இ ாஜஸ் ான் 

ேற்றும் ஆந்தி  பி ம சம் ஆகிய ஆறு ோநிைங்களின் உள்ள நூறு கி ாே 

-ங்களில் மசா மன அடிப்ேமடயிைான திட்டத்ம  தசயல்ேடுத்  ேத்திய 

மவளாண் அமேச்சகம் மேக்ம ாசாப்ட்டுடன் புரிந்துைர்வு ஒப்ேந் ம் 

தசய்துள்ளது. இந் த் திட்டத்தின்கீழ், சீ ான ேற்றும் ஒழுங்கமேக்கப்ேட்ட 

விவசாயத்திற்கான உழவர் இமடமுகத்ம  மேக்ம ாசாப்ட் உருவாக்கு 

-ம். இதில், அறுவமடக்கு பிந்ம ய மேைாண்மே ேற்றும் விநிமயாகம் 

ஆகியமவ அடங்கும். 

 

6.எந்த அளமச்சகத்தின் ஆதரவின்கீழ், “ளைட்ரஜன் தபாருளாதாரம் 

- இந்திய சபச்சுவார்த்ளத – 2021” ஏற்பாடு தசய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) தேட்ம ாலிய & இயற்மக எரிவாயு அமேச்சகம்  

ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத் க்க எரிசக்தி அமேச்சகம் 

இ) எரிசக்தி அமேச்சகம் 

ஈ) ோதுகாப்பு அமேச்சகம் 

✓ ேத்திய தேட்ம ாலியம் ேற்றும் இயற்மக எரிவாயு அமேச்சகத்தின் கீழ், 

எரிசக்தி ேன்றமும் இந்திய தேட்ம ாலிய த ாழிற்துமற கூட்டமேப்பும் 

இமைந்து “மஹட் ஜன் தோருளா ா ம்-இந்திய உம யாடல்-2021” 

என்ற  மைப்பில் ஒரு வட்டமேமச ோநாட்மட ஏற்ோடு தசய் ன.  

✓ இந்  வட்டமேமச ோநாடு, 2021 ஏப்.15 அன்று ஒரு தேய்நிகர் முமறயில் 

நடத் ப்ேட்டது. வளர்ந்துவரும் மஹட் ஜன் சூழல் அமேப்புகள் ேற்றிய 

விவா ங்கள் ேற்றும் ஒத்துமழப்புக்கான வாய்ப்புகமள ஆ ாய்வது 

இம்ோநாட்டின் நிகழ்ச்சி நி ைாகும். 

 

7. “My Body My Own” என்ற தளலப்பிலான அறிக்ளகதயான்ளற 

தவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) உைக வங்கி 

ஆ) UNFPA  

இ) பில் & தேலிண்டா மகட்ஸ் அறக்கட்டமள 

ஈ) ஐநா தேண்கள் அமேப்பு 

✓ ஐநா ேக்கள்த ாமக நிதியத்தின் (UNFPA) உைக ேக்கள்த ாமக அறிக் 

-மக 2021 ஆனது அண்மேயில் தவளியிடப்ேட்டது. 

✓ “My Body My Own” என்ற  மைப்பிைான இந்  அறிக்மக, 55% 

தேண்கள் ேட்டுமே  ங்களின் முடிமவ  ாங்கமள எடுத்துக்தகாள்ள மு- 

ழு அதிகா ம் தேற்றவர்களாக உள்ளனர். 57 வளரும் நாடுகமளச் சார்- 

ந்  ோதி தேண்கள், அவர்களின் உடல்குறித்து முடிதவடுப்ே ற்கும், கரு- 

த் மட சா னங்கமளப்ேயன்ேடுத்துவ ற்கும், நைத்ம ப்மேணுவ ற்-

கும் / அவர்களின் ோலுைர்வு எண்ைம்குறித்து முடிதவடுப்ே ற்கும்கூட 

உரிமேயற்றவர்களாக உள்ளனர். 

 

8. ஜான்சன் மற்றும் ஜான்சன் மற்றும் அஸ்ட்ராதஜதனகா தயாரித்த 

COVID-19 தடுப்பூசிகள், கீழ்காணும் எந்த ளவரளச அடிப்பளடயாகப் 

பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்டன? 

அ) அடிமனா மவ ஸ்  

ஆ) ேப்ோவா மவ ஸ் 

இ) தஹர்தேஸ் மவ ஸ் 

ஈ) ோக்ஸ் மவ ஸ் 

✓ அடிமனாமவ ஸ்கள் என்பது ேனி ர்களில் மகாமழ, இம ப்மே / குடல் 

த ாற்று, இளஞ்சிவப்புக்கண் மநாய் மோன்ற ேைவி ோன மநாய்கமள 

ஏற்ேடுத்தும் மவ ஸ்களின் ஒரு குடும்ேோகும்.  

✓ ேனி ர்கமளப் ோதிக்கும் 88 வமகயான அடிமனாமவ ஸ் உள்ளன, 

இமவ A-G என ஏழு தவவ்மவறு இனங்களாக த ாகுக்கப்ேட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

சமீேத்தில், ஜான்சன் & ஜான்சன் ேற்றும் அஸ்ட் ாதஜதனகா உள்ளிட்ட 

ேல்மவறு COVID-19  டுப்பூசிகளின் உற்ேத்திக்கு இந்  மவ ஸ் 

அடிப்ேமடயாகப் ேயன்ேடுத் ப்ேட்டுள்ளது. 

 

9. காடுகளளப் தபாறுத்தவளர, குளிர்காலம் மற்றும் பருவமளைக் 

காலம் ஆகியவற்றுக்கு இளடசயயான பருவம் என்ன? 

அ) ேமழக்காைம் 

ஆ) காட்டுத்தீ காைம்  

இ) பின்ேனிக்காைம் 

ஈ) வசந்  காைம் 

✓ ‘காட்டுத்தீ காைம்’ என்று குறிப்பிடப்ேடும் குளிர்காைம் & ேருவேமழக் 

காைத்துக்கு இமடயிைான ேருவம், இந்தியாவில், காைநிமை ோற்றம் 

ேற்றும் இேயேமைப் ேகுதிகளில் தோழிந்  தேருேமழயின் கா ைோக 

அதிகரித்து வருகிறது. உத்  காண்ட் காடுகள், கடந்  ஆறு ோ ங்களாக 

காட்டுத்தீக்கு உள்ளாகி வருகின்றன. உத்  காண்ட் காடுகளில் நவம்ேர் 

2020 மு ல் ஜனவரி 2021 வம  470 தீ விேத்துக்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. 

கடந்  ஆண்டில் இந்  எண்ணிக்மக 39 ஆக இருந் து. 

 

10.’பைங்குடி மக்கள் பதிசவட்ளட’ தயாரிப்பதற்காக குழுதவான்ளற 

அளமக்கவுள்ள மாநிலம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு 

ஆ) அருைாச்சை பி ம சம் 

இ) மக ளா 

ஈ) நாகாைாந்து  

✓ நாகாைாந்து மாநில அ சாங்கம் அம்ோநிைத்தில் வசிக்கும் ேழங்குடியின 

ேக்களுக்கான ஒரு ேதிமவட்மட உருவாக்குவ ற்காக ஒரு கூட்டு 

ஆமைாசமன குழுமவ அமேக்க முடிவுதசய்துள்ளது. 2019 ஜூமையில், 

நாகாைாந்து அ சாங்கம் RIIN’ஐ அறிமுகப்ேடுத்தியது. அது, அஸ்ஸாம் ோநி 

-ைத்தின் ம சிய குடிேக்களின் ேதிமவட்டின் ஒரு வமகயாகும். இந் க் 

குழு, நாகாைாந்து ோநிை ேழங்குடி ேக்களின் ேதிமவட்மடத் (Register of 

Indigenous Inhabitants of Nagaland (RIIN))  யாரிக்கும். 

 


1. இறக்குேதி தசய்யப்ேடும் கம ானா  டுப்பூசிகளுக்கு சுங்க வரி  ள்ளுேடி 

தவளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குேதி தசய்யப்ேடவுள்ள கம ானா  டுப்பூசிக 

-ளுக்கு சுங்கவரியில் 10%  ள்ளுேடி வழங்க ேத்திய அ சு திட்டமிட்டுள்ள 

-து. நாட்டில் 45 வயம க்கடந்ம ாருக்கு கம ானா  டுப்பூசி தசலுத் ப்ேட்டு 

வருகிறது.  ற்மோம ய சூழலில், உள்நாட்டுத் யாரிப்ோன மகாமவக்ஸி 

-ன், மகாவிஷீல்ட் ஆகிய  டுப்பூசிகள் ேட்டுமே ேக்களுக்கு தசலுத் ப்ேட்டு 

வருகின்றன. 

 ஷியாவில்  யாரிக்கப்ேட்ட ஸ்புட்னிக்-வி  டுப்பூசியின் ேயன்ோட்டுக்கு 

ேத்திய அ சு அனுேதி அளித்துள்ளமோதிலும், அது ேக்களுக்கு இன்னும் 

தசலுத் ப்ேடவில்மை. த ாடக்கத்தில் அத் டுப்பூசி  ஷியாவிலிருந்து இறக் 

-குேதி தசய்யப்ேட்டு ேக்களுக்கு அளிக்கப்ேடவுள்ளது. பின்னர் இந்தியாவி 

-மைமய உற்ேத்தி தசய்யப்ேடவுள்ளது. அதேரிக்கா, ஐம ாப்பிய யூனியன் 

நாடுகளில் அனுேதி அளிக்கப்ேட்டுள்ள COVID  டுப்பூசிகமள இந்தியாவி 

-லும் ேயன்ோட்டுக்கு தகாண்டுவருவ ற்கு அனுேதி அளிப்ேது த ாடர்ோக 

ேத்திய அ சு ஆமைாசித்து வருகிறது. 

18 வயம க் கடந்  அமனவரும் மே 1ஆம் ம திமு ல் கம ானா  டுப்பூசி 

தசலுத்திக்தகாள்ள அனுேதி அளிக்கப்ேட்டுள்ளது. அவ்வாறான சூழலில், 

கம ானா  டுப்பூசிக்குத்  ட்டுப்ோடு நிைவாேல் இருப்ேம  உறுதி தசய்ய 

தவளிநாடுகளில் இருந்து கம ானா  டுப்பூசிகள் இறக்குேதி தசய்யப்ேடும் 

என்று எதிாிா்ோாிா்க்கப்ேடுகிறது. இந்நிமையில், தவளிநாடுகளில் இருந்து 

இறக்குேதி தசய்யப்ேடும் கம ானா  டுப்பூசிகளுக்கு 10 ச வீ  சுங்கவரித் 

 ள்ளுேடி அளிக்கப்ேடவுள்ள ாக ேத்திய அ சு வட்டா ங்கள் த ரிவித் ன.  

இறக்குேதி தசய்யப்ேடும்  டுப்பூசிகளின் விமை, உள்நாட்டில் உற்ேத்தி 

தசய்யப்ேடும்  டுப்பூசிகளின் விமைக்கு இமையாக இருப்ேம  உறுதி 

தசய்யும் மநாக்கில் இந்  நடவடிக்மக எடுக்கப்ேடவுள்ள ாகத் த ரிகிறது. 

தவளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குேதி தசய்யப்ேடும்  டுப்பூசிகளுக்குத் 

 ற்மோம ய சூழலில், 10% சுங்கவரியும், 16.5% ச க்கு-மசமவ வரியும் 

விதிக்கப்ேடுகிறது. சுங்கவரிக்கு  ள்ளுேடி அளிப்ேது த ாடர்ோன முடிமவ 

ேத்திய அ சு விம வில் தவளியிடும் என்று எதிர்ோர்க்கப்ேடுகிறது. 

 

2. 57 ைட்சம் வழக்குகள் ம க்கம்: ஓய்வு தேற்ற நீதிேதிகமள நியமிக்க 

உச்சநீதிேன்றம் புதிய வழிமுமறகள் 

உயாிா்நீதிேன்றங்களில் ம ங்கிக் கிடக்கும் சுோர் 57 ைட்சம் வழக்குகமள 

விம ந்து விசாரித்து தீர்வுகாை ஓய்வுதேற்ற நீதிேதிகமள  ற்காலிக 

முமறயில் நியமிக்க ஏதுவாக புதிய வழிமுமறகமள உச்சநீதிேன்றம் 

வகுத்துள்ளது. இ ன்மூைம் மிகவும் அரி ான வமகயில், இந்திய அ சியை 

-மேப்புச் சட்டத்தின் 224A பிரிமவப் ேயன்ேடுத்தி, உயர்நீதிேன்ற  மை 

-மே நீதிேதிகள் எந்  மந த்திலும் குடிய சுத்  மைவரின் ஒப்பு மைப் 

தேற்று 2 அல்ைது மூன்று ஆண்டு காைத்துக்கு ஓய்வுதேற்ற நீதிேதிகமள 

நியேனம் தசய்ய வழிவகுக்கிறது. 

‘மைாக் பி ஹாரி’ என்ற  ன்னார்வத் த ாண்டு அமேப்பு  ாக்கல் தசய்  

ேனு மீது  மைமே நீதிேதி SA மோப்மட, நீதிேதிகள் S K தகளல், சூர்ய 

காந்த் ஆகிமயார் அடங்கிய அேர்வு 37 ேக்கங்கமளக்தகாண்ட உத்  மவ 

வழங்கியது. 

‘நாட்டிமைமய தசன்மன உயர்நீதிேன்றத்தில் அதிக நிலுமவ வழக்குகள்’  

நாட்டில் உள்ள 25 உயர்நீதிேன்றங்களில் தசன்மன உயர்நீதிேன்றத்தி 

-ல் ான் அதிகேட்சோக 5.8 இைட்சம் வழக்குகள் நிலுமவயில் உள்ளன 

என்று உச்சநீதிேன்ற நீதிேதிகள் த ரிவித் னர். தசன்மன உயர்நீதிேன் 

-றத்தில் நீதிேதிகளின் காலிப்ேணியிடங்கள் தவறும் ஏழு ச வீ ோக இரு 

-ந் ாலும், நிலுமவ வழக்குகளின் அடிப்ேமடயில் அனுேவம்மிக்க ஓய்வு 

தேற்ற நீதிேதிகமள நியமிக்கும் ம மவ எழுந்துள்ளது என்று  மைமே 

நீதிேதி உள்ள அேர்வு த ரிவித் து. 

தசன்மன, மும்மே, இ ாஜஸ் ான், அைாகாோத், ேஞ்சாப் & ஹரியானா 

ஆகிய ஐந்து நீதிேன்றங்களில் ேட்டும் 57,51,312 இைட்சம் வழங்குகள் 

நிலுமவயில் உள்ளன என்றும்  மைமே நீதிேதி அேர்வு குறிப்பிட்டது. 

 

3. G7 தவளியுறவு அமேச்சர்கள் ோநாடு: இந்தியாவுக்கு பிரிட்டன் அமழப்பு 

G7 தவளியுறவுத் துமற அமேச்சர்கள் ோநாட்டில் சிறப்பு விருந்தின ாகப் 

ேங்மகற்க இந்தியாவுக்கு பிரிட்டன் அ சு அமழப்புவிடுத்துள்ளது. இதுகுறித் 

-து பிரிட்டன் தவளியுறவு, காேன்தவல்த் ேற்றும் மேம்ோட்டு அலுவைகம் 

தவளியிட்ட அறிக்மகயில் கூறப்ேட்டிருப்ே ாவது: G7 தவளியுறவுத்துமற 

அமேச்சர்கள் ோநாடு, இைண்டனில் வரும் மே.3 மு ல் 5 வம  நடக்கவு 

-ள்ளது. அமேச்சர்கள் மநரில் ேங்மகற்கும் இம்ோநாட்டில் கனடா, பி ான்சு, 

தஜர்ேனி, இத் ாலி, ஜப்ோன், அதேரிக்கா, பிரிட்டன் ஆகிய 7 நாடுகளின் 

தவளியுறவுத்துமற அமேச்சர்களும், ஐம ாப்பிய யூனியன் பி திநிதிகளும் 

ேங்மகற்கவுள்ளனர். 

இந்  ோநாட்டில் சிறப்பு விருந்தின ாகப் ேங்மகற்குோறு இந்தியா, 

ஆஸ்திம லியா, த ன்தகாரியா, த ன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் 

தவளியுறவுத்துமற அமேச்சர்களுக்கும் ASEAN (த ன்கிழக்காசிய நாடுகள்) 

அமேப்பின் தோதுச்தசயைருக்கும் அமழப்பு விடுக்கப்ேட்டுள்ளது என்று 

அந்  அறிக்மகயில் த ரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. இந்  ோநாட்டில் இந்தியா 

சார்பில் தவளியுறவுத்துமற அமேச்சர் S தஜய்சங்கர் ேங்மகற்ோர் என்று 

த ரிகிறது. 

 

4. அன்னபூர்ைா சிக த்தில் ஏறி இந்தியப் தேண் சா மன 

உைகின் ோத் ாவது உய ோன சிக ோன அன்னபூர்ைா சிக த்தில் ஏறி 

சா மன ேமடத்துள்ளார் ேகா ாஷ்டி த்ம ச் மசர்ந்  28 வயது தேண் 

பிரியங்கா மோஹிம . இந் ச் சா மனமய நிகழ்த்திய மு ல் இந்தியப் 

தேண் அவர். இேயேமைத்த ாடரில் மநோளத்தில் அமேந்துள்ள சிக ம் 

அன்னபூர்ைா. இது 8,091 மீட்டர் உய ம் தகாண்டது. ஏறுவ ற்கு மிகக் 

கடினோன ேமைகளில் ஒன்றாக இது கரு ப்ேடுகிறது. 

மேற்கு ேகா ாஷ்டி த்தின் ச ா ா ேகுதிமயச் சார்ந்  அவர், ேருந்து 

உற்ேத்தி நிறுவனோன ேமயாகான் நிறுவனத்தின் ஆ ாய்ச்சிப் பிரிவில் 

ேணியாற்றி வருகிறார். கடந்  2013இல் உைகின் மிகவுய ோன எவத ஸ்ட் 

சிக த்திலும் (8,849 மீட்டர்), 2018இல் மைாட்ஸே சிக த்திலும் (8,516 மீட்டர்), 

2016இல் ேக்காலு சிக ம் (8,485 மீட்டர்), கிளிேஞ்சாம ா சிக ம் (5,895 

மீட்டர்) ஆகியவற்றிலும் பிரியங்கா ஏறியுள்ளார். 

கடந்  2017-2018இல் சாகச விமளயாட்டுகளுக்காக ேகா ாஷ்டி  அ சின் 

“சிவ சத் ேதி” விருது தேற்றுள்ளார் பிரியங்கா. 

 

 

 



         

    

5. துளிகள் 

ஆசிய ேளுதூக்கு ல் சாம்பியன்ஷிப் மோட்டியில் ஆடவருக்கான 73 

கிமைா ‘குரூப் பி’-இல் இந்தியாவின் அச்சிந் ா ஷியுலி 7-ஆம் இடமும், 67 

கிமைா பிரிவில் தஜரிமி ைால்ரினுங்கா 8-ஆம் இடமும் பிடித் னர்.  

இங்கிலீஷ் பிரீமியர் லீக் கால்ேந்து மோட்டியில் லிவர்பூல்-லீட்ஸ் அணிகள் 

மோதிய ஆட்டம் 1-1 என்ற மகால்கைக்கில் டி ா ஆனது. லிவர்பூல்   ப்பில் 

சாடிமயா ேமன, லீட்ஸ்   ப்பில் டிமயமகா ைாத ன்மட ஆகிமயார் 

மகாைடித் னர். 

இைங்மக-வங்கம ச அணிகள் மோதும் இ ண்டு தடஸ்டுகள்தகாண்ட 

த ாடரின் மு ல் தடஸ்ட் ேல்ைமகமைவில் த ாடங்குகிறது. 

இந்தியாவில் மு ன்முமறயாக வரும் மே.1 அன்று நடத் ப்ேடும் டபிள்யூபிசி 

இந்திய சாம்பியன்ஷிப் குத்துச்சண்மட மோட்டியில் சாந்தினி தேஹ ா -

சுேன் குோரி மைட்தவயிட் பிரிவில் மோதுகின்றனர். 

 

6. கங்மகதகாண்ட மசாழபு த்தில் அகழாய்வுப் ேணிகள் த ாடக்கம் 

அரியலூர் ோவட்டம், கங்மகதகாண்ட மசாழபு ம், ோளிமகமேட்டில் 

மு ற்கட்ட அகழாய்வுப்ேணிகள் த ாடங்கி நமடதேற்று வருகின்றன. கீழடி, 

ஆதிச்சநல்லூர் ேற்றும் அரியலூர் ோவட்டம் கங்மகதகாண்டமசாழபு ம் 

உள்ளிட்ட ேகுதிகளில் அகழாய்வுப்ேணிகள் த ாடங்கப்ேடும் என  மிழக 

அ சு அறிவித்திருந் து. 

அ ன்ேடி கங்மகதகாண்ட மசாழபு ம் ேற்றும் அ மனச்சுற்றியுள்ள ேகுதிக 

-ளில்  மிழ்நாடு த ால்லியல் துமறமூைம் அகழாய்வுக்கான இடம்ம ர்வு 

தசய்யும் ேணிகள் கடந்  ஜனவரியில் த ாடங்கியது. அப்மோது மு ற்கட்ட 

-ோக கங்மகதகாண்ட மசாழபு ம் ேற்றும் அ மனச்சுற்றியுள்ள ேகுதிகளி 

-ல் ஆளில்ைா விோனம்தகாண்டு நிழற்ேடக்கருவிமூைம் நிழற்ேடம் எடுத் 

-து ேத்திய த ால்லியல் துமறக்கு  மிழ்நாடு அ சு அனுப்பிமவத் து. 

இம த்த ாடர்ந்து,  ற்மோது கங்மகதகாண்ட மசாழபு த்தில் ோளிமகமே 

-டு என்ற இடத்தில் அகழாய்வுப்ேணிகள் த ாடங்கி தீவி ோக நமடதேற்று 

வருகிறது. ‘ோேன்னன்’ இ ாமஜந்தி  மசாழன் வாழ்ந்  அ ண்ேமன, தசப் 

-மேடுகள், ேயன்ேடுத் ப்ேட்ட தோருள்கள்மோன்ற வ ைாற்று தோக்கிஷங் 

-கமளக் கண்டறியும் வமகயில் அகழாய்வுப்ேணிகள்  ற்மோது முடுக்கி 

விடப்ேட்டுள்ளது. இதுகுறித்து  மிழ்நாடு த ால்லியல் துமறயினர் கூறுமக 

-யில்,  மிழ்நாடு முழுவதும் ஏழு ோவட்டங்களில் அகழாய்வுப்ேணிகள் 

த ாடங்கப்ேட இருக்கிறது. ஏற்கனமவ கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர்மோன்ற 

இடங்களில் அகழாய்வுப்ேணிகள் த ாடங்கிவிட்டன. கங்மகதகாண்ட மசா 

-ழபு த்தில் அகழாய்வுப்ேணிகள் நமடதேறுவ ற்கான இடங்கள் ஏற்கன 

-மவ மு ல்நிமை ஆய்வுதசய்து முடிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

அ ன்ேடி மு ற்கட்ட அகழாய்மவ  ற்மோது ோளிமகமேடு என்ற ேகுதியி 

-ல் த ாடங்கியுள்மளாம்.  மிழ்நாடு த ால்லியல் துமற சார்பில் நால்வர் 

தகாண்ட குழுவினர்  மைமேயில் 35 த ாழிைாளர்கமளக் தகாண்டு 

அகழாய்வு நமடதேற்று வருகிறது. மேற்கண்ட ஆய்வில் ேழங்காை கூம  

ஓடுகள், ோமன ஓடுகள், இரும்பினால் ஆன தோருள்கள், தசம்புக்காசுகள் 

ஆகியமவ கிமடக்கப்தேற்றுள்ளன. தசப்டம்ேர் ோ ம் வம  இந்  ஆய்வு 

நமடதேறும். 

 

 



         

    

1. அத்தியாவசிய சேவவகளில் பணியாற்ற மறுப்பது எச்ேட்டத்தின் 

கீழ் தவடசேய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) அத்தியாவசிய சேவவகள் பராமரிப்பு ேட்டம் (ESMA)  

ஆ) சபரிடர் சமலாண்வம ேட்டம் 

இ) த ாற்று ச ாய்கள் ேட்டம் 

ஈ) தகாள்வை ச ாய் நிவலகள் ேட்டம் 

✓ சில அத்தியாவசிய சேவவகவையும் ேமூகத்தின் இயல்பு நிவலவயயும் 

பராமரிப்ப ற்காக, கடந்  1968’இல் அத்தியாவசிய சேவவகள் பராமரிப்பு 

ேட்டமானது (ESMA) இயற்றப்பட்டது. இந் ச் ேட்டம் அ ன் ோேனத்தில் 

அத்தியாவசிய சேவவகளின் பட்டியவல தகாண்டுள்ைது. COVID-19 

பாதிப்புகள் விவரவாக அதிகரித் வ  அடுத்து, ேத்தீஸ்கர் மாநில அரசு 

அத்தியாவசிய சேவவகள் பராமரிப்பு ேட்டத்வ  தேயல்படுத்தியுள்ைது.  

✓ அத்தியாவசிய சேவவகளில் பணியாற்ற மறுப்பது  வடதேய்யப்பட்டுள் 

-ைது. இதில் சுகா ார ஊழியர்கள், தூய்வமப் பணியாைர்கள், நீர் மற்றும் 

மின்ோரம் விநிசயாகிக்கும் சேவவகளில் பணியாற்றும் பனியாைர்கள் 

உள்ைனர். 

 

2. “IP குரு” என்ற வல்லுநர் குழுவவ சதாடக்கிய நிறுவனம் எது? 

அ) மின்னணு &  கவல் த ாடர்பு அவமச்ேகம் 

ஆ) NITI ஆய ோக் 

இ) NIXI  

ஈ) NASSCOM 

✓ இந்தியாவின் ச சிய இவைய பரிமாற்றகம் (NIXI), இந்தியாவில் IPv6 

த றிமுவற குறித்  விழிப்புைர்வவ ஏற்படுத்  சில புதிய முயற்சிகவை 

அறிவித் து. கடந் ாண்டு பிப்ரவரி மோதத்தில், 2020 மார்ச் மா த்துக்குள் 

அவனத்து அரோங்க நிறுவனங்கவையும் IPv6’க்கு மாற்றுமாறு த ாவல 

த ாடர்புத்துவற ஆவையிட்டது. 

✓ IPv6 முவறகளுக்கு மாறுவவ  ஆ ரிப்ப ற்காக ‘IP குரு’ என்ற நிபுைர் 

குழுவவ NIXI அறிமுகப்படுத்தியது. NIXI, IPv6’க்கான கல்வி  ைத்வ யும் 

உருவாக்குகிறது. அது, NIXI அகா மி மற்றும் ஒரு NISI IP-Index என 

அவைக்கப்படுகிறது. 

 

3. அண்வமச் சேய்திகளில் இடம்சபற்ற சபனின் சவண்கலங்கள் 

காணப்பட்ட நாடு எது? 

அ) த ன்னாப்பிரிக்கா 

ஆ) வ ஜீரியா  

இ) கிசரக்கம் 

ஈ) எகிப்து 

✓ தபனின் தவண்கலங்கள் என்பவை தபனின் இராச்சியத்தின் அரே 

அரண்மவனயில் உள்ை ஆயிரத்திற்கும் சமற்பட்ட உசலாக  கடுகள் 

மற்றும் சிற்பங்களின் ஒரு த ாகுப்பாகும். தபனின்  கரம்,  வீன த ற்கு 

வ ஜீரியாவில் அவமந்துள்ைது. வரலாற்று மற்றும் கலாச்ோர முக்கியத் 

-துவம்வாய்ந்  பவடப்புகவை உருவாக்கிய திறவமயான வகவிவன 

-ஞர்களுக்கு இது புகழ்தபற்ற ாகும். 

✓ 1897ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் தபனின்  கரத்வ  சூவறயாடி, 

உசலாக சிற்பங்களின் த ாகுப்வபத்திருடினர். அண்வமயில், அந்  

உசலாக சிற்பங்கள் அவனத்வ யும் இங்கிலாந்து அ ன்  ற்சபாவ ய 

ஐசராப்பிய சுங்க அதிகாரிகைால் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் வைங்கப்பட 

சவண்டும் என்பவ  ஏற்றுக்தகாண்டது.  

 

4. அண்வமச் சேய்திகளில் இடம்சபற்ற INS நிரீக்ஷக், கீழ்காணும் 

எந்த வவக கப்பலின்கீழ் வவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது? 

அ) நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

ஆ) நீர்மூழ்கு ஆ ரவு கலம்  

இ) கடசலார சராந்து கலம் 

ஈ) அழித்ததோழிப்பான் 

✓ காைாமல்சபான மீனவர்கவை ச டி மீட்ப ற்காக இந்திய கடற்பவட 

 னது சிறப்பு நீர்மூழ்கு ஆ ரவு கலமான INS நிரீக்ஷக்வக மங்களூரு 

கடற்கவரயில் நிறுத்தியுள்ைது. 

✓ அண்வமயில், சகரைாவில் பதிவு தேய்யப்பட்ட எந்திர மீன்பிடி படகில் 

தேன்ற ஒன்பது மீனவர்கள் காைாமல்சபாயினர். இந் ப்பிரச்ேவனயின் 

காரைமாக, இந்திய கடற்பவட சிறப்பு உபகரைங்கள் மற்றும் கடற்ப 

வட மூழ்காைர்கவைப் பயன்படுத்தி ஆழ்கடல் மூழ்கு  டவடிக்வககவை 

சமற்தகாண்டு வருகிறது. 

 

5. லாக்ஹீட் மார்டினுடன் இவணந்து இந்திய விமானப்பவடக்கு 

முதலாவது சலோன குண்டு துவளக்காத வாகனங்கவள வழங்கிய 

நிறுவனம் எது? 

அ) BEL 

ஆ) DRDO 

இ) அய ோக் யேேண்ட்  

ஈ) TATA யமோட்டோர்ஸ் 

✓ ஹிந்துஜா குழுமத்தின் மு ன்வம நிறுவனமான அசோக் சலலண்ட், 

மு ல் சலோன குண்டு துவைக்கா  வாகனங்கவை இந்திய வான் 

பவடக்கு வைங்கியுள்ைது. இந்  வாகனங்கள் அதமரிக்காவவச் ோர்ந்  

விண்தவளி மற்றும் பாதுகாப்பு த ாழில்நுட்ப நிறுவனமான லாக்ஹீட் 

மார்டினுடன் இவைந்து வடிவவமக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ைன. 

 

6. ேமீப சேய்திகளில் இடம்சபற்ற, “MK-4482” என்றால் என்ன? 

அ) ஏவுகவை துவக்கி 

ஆ) வவரஸ் எதிர்ப்பு மருந்து  

இ) நீர்மூழ்கி கப்பல் 

ஈ) ஆளில்லா வான்வழி வாகனம் 

✓ ஓர் அண்வமய ஆய்வின்படி, ஒரு சோ வன வவரஸ்  டுப்பு மருந் ான 

MK-4482, SARS-CoV-2 ச ாய்த்த ாற்றுக்கு சிகிச்வேயளிக்கப்பட்ட 

தவள்தைலிகளின் நுவரயீரலில் வவரஸின் அைவவ குவறத்துள்ை ாக 

கூறப்படுகிறது. அதமரிக்க ச சிய சுகா ார நிறுவனத்தின் அறிவியலாைர் 

-கள் ச ச்ேர் கம்யூனிசகஷன்ஸ் இ ழில் இந்  ஆய்வவ தவளியிட்டனர்.  

✓ MK-4482,  ற்சபாது மனி ர்களில் பரிசோதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது 

வாய்வழி மருந் ாக வைங்கப்படுகிறது. இத் கவல்கள்மூேம் MK-4482 

சிகிச்வேயானது, தகாசரானா வவரோல் அதிக ஆபத்து ஏற்படுவவ க் 

குவறக்கக்கூடும் என்று த ரிகிறது. 

 

7. சதசிய அளவிலான பருவநிவல பாதிப்பு குறித்து விரிவான 

மதிப்பீட்டு அறிக்வகவய சவளியிடுகிற துவற எது? 

அ) சுற்றுச்சூைல் துவற 

ஆ) அறிவியல் மற்றும் த ாழில்நுட்பத் துவற  

இ) அணுவாற்றல் துவற 

ஈ) விண்தவளித் துவற 

✓ “ச சிய அைவிலான பருவநிவல பாதிப்பு குறித்து விரிவான மதிப்பீட்டு 

அறிக்வக” என்ற  வலப்பிலான அறிக்வகதயான்று அறிவியல் மற்றும் 

த ாழில்நுட்பத் துவறயால் தவளியிடப்படவுள்ைது. இந்தியா முழுவதும் 

உள்ை மாநிலங்கள் & மாவட்டங்களின் காலநிவலமாற்ற பாதிப்பு குறித்  

விரிவான ச சிய அைவிலான மதிப்பீட்வட இவ்வறிக்வக வைங்குகிறது.  

✓ அறிவியல் த ாழில்நுட்பத் துவற, வைர்ச்சி & ஒத்துவைப்புக்கான சுவிஸ் 

முகவம ஆகியவற்றின் உ வியுடன் இவ்வறிக்வக  யாரிக்கப்பட்டது. 

 

8. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு குற்றச்சேயல்களுக்கு தண்டவன வழங்கு 

-வதற்காக ‘ஈசகாவேட்’ மசோதாவவ உருவாக்கியுள்ள நாடு எது? 

அ) தஜர்மனி 

ஆ) பிரான்ஸ்  

இ) நியூசிலாந்து 

ஈ) பிசரஸில் 

✓ சுற்றுச்சூைல் பாதிப்புச் தேயல்கவைத்  ண்டிக்க முற்படும் “சுற்றுச்சூைல் 

குற்றத்வ ” அமல்படுத்தும் மய ோதவை உருவாக்க பிரான்ஸின் ச சிய 

ேட்டமன்றம் அண்வமயில் ஒப்பு ல் அளித்துள்ைது. ஆதறான்வற மாசுபடு 

-த்து ல்சபான்ற ச சிய அைவில் சுற்றுச்சூைல் பாதிப்பு ஏற்படும் மிகசமா 

-ேமான நிகழ்வுகளுக்கு இந்  மசோ ா பயன்படுத் ப்படும்.  

 

 

 

 

 

Essential Services 
Maintenance Act 

 

 



         

    

✓ சுற்றுச்சூைலுக்கு சகடுவிவைவிக்கும் ஒரு குற்றம் உயிருக்கு ஆபத்வ  

விவைவிக்கும் வவகயில்  ண்டவனக்குரிய ாகும். 

 

9.மூவளயின் அளவவ அதிகரிக்கவும் குவறக்கவும் திறன்சகாண்ட 

முதல் உயிரினம் எது? 

அ) இந்திய குதிக்கும் எறும்பு  

ஆ) சிங்கவால் குரங்கு 

இ) இந்திய கானமயில் 

ஈ) ஆலிவ் ரிட்லி ஆவம 

✓ இந்திய குதிக்கும் எறும்புகள் அ ன் மூவைவய கிட்டத் ட்ட 20 ே வீ  

அைவுக்கு சுருக்கி அ ன் உடவல இனப்தபருக்கம் தேய்ய  யார் தேய்கிற 

-து என அண்வமயில் அறிவியலாைர்கள் கண்டறிந்துள்ைனர். இந்  

ஆய்வின்படி, எறும்பு அ ன் மூவையின் அைவவ அ ற்கடுத்  வாரங்களி 

-ல் மீண்டும் அதிகரிக்கக்கூடும். 

✓ மூவையின் அைவவ அதிகரிக்கும் மற்றும் குவறக்கும் திறன்தகாண்ட 

மு ல் பூச்சியினம் இதுைோகும். ச னீ உள்ளிட்ட பிற பூச்சிகள் அவற்றின் 

மூவையின் அைவவ அதிகரிக்கும் திறன் தகாண்ட ாகும். 

 

10. உலகின் முதல் மலிவான மற்றும் நீடித்து உவழக்கக்கூடிய 

நலவாழ்வு தயாரிப்வப, ‘டியூச ாகீ சீரிஸ்’ என்ற சபயரில் உருவாக்கி 

உள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) IISc, தபங்களூர் 

ஆ) IIT வை ராபாத்  

இ) IIT தமட்ராஸ் 

ஈ) NIT வாரங்கல் 

✓ மத்திய கல்வி அவமச்ேர் இரசமஷ் தபாக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’, உலகின் 

மு ல் மலிவான மற்றும் நீடித்து உவைக்கக்கூடிய  லவாழ்வு  யாரிப் 

-வப, ‘டியூசராகீ சீரிஸ்’ என்ற தபயரில் அறிமுகப்படுத்தினார்.  

✓ IIT வை ராபாத் ஆராய்ச்சியாைர்கைால் இந்   லவாழ்வு  யாரிப்பு உரு 

-வாக்கப்பட்டுள்ைது. இப்புதுவமயான மற்றும் நீடித்து உவைக்கக்கூடிய 

த ாழில்நுட்பங்கள் COVID-19 பரவவல எதிர்த்து உருவாக்கப்பட்டது. 

 


1. 70 சகாடி ஸ்புட்னிக்-வி  டுப்பூசிகள்: 6 இந்திய நிறுவனங்கள்  யாரிப்பு 

ஆண்டுச ாறும் எழுபது சகாடி ஸ்புட்னிக்-வி  டுப்பூசிகவை ஆறு இந்திய 

நிறுவனங்கள்  யாரிக்கவுள்ை ாக மத்திய அரசு த ரிவித்துள்ைது.  

இதுத ாடர்பாக மத்திய அறிவியல் மற்றும் த ாழில்நுட்ப அவமச்ேகத்தின் 

கீழ் தேயல்படும் உயிரித ாழில்நுட்பத் துவற தேயலர் சரணு ஸ்வருப் 

கூறியது: 

 ற்சபாது மூன்று கசரானா  டுப்பூசிகள் இந்தியாவில் அவேரகால பயன்பா 

-ட்டுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ைன. இவவ விர பாரத்பசயாதடக்கின் மூக்கு 

வழியாக தேலுத்தும்  டுப்புமருந்து, வைடஸ் கடிலா, பசயாஇ, தஜசனாவா 

நிறுவனங்களின்  டுப்பூசிகள் பல்சவறு கட்ட பரிசோ வனகளில் உள்ை 

-ன. அவற்வற உருவாக்கும் ஆரம்பகட்டப்பணிகளின்சபாது அந்  நிறுவ 

-னங்களுக்கு மத்திய உயிரித ாழில்நுட்பத்துவற ஆசலாேவனகள், த ா 

-ழில்நுட்பம் மற்றும் நிதியு வி வைங்கியது. அந் த்  டுப்பூசி மருந்துகளின் 

 ற்சபாவ ய பணிகளுக்கு சுமார் `400 சகாடி நிதியு விவய மத்திய 

அரசு வைங்குகிறது. 

அந் த்  டுப்பூசி மருந்துகவை மா ந்ச ாறும் 1.5 சகாடி மு ல் 2 சகாடி 

அைவில்  யாரிக்கும் வி மாக ஏற்கனசவ உற்பத்தித்திறன் சமம்படுத் ப்ப 

-ட்டுள்ைது. அவற்றுக்கு ஒப்பு ல் கிவடத் வுடன், அந் த்  டுப்பூசி மருந்துக 

-வை பயன்பாட்டுக்கு தகாண்டுவரமுடியும். ரஷியா உருவாக்கியுள்ை 

ஸ்புட்னிக்-வி கசரானா  டுப்பூசிவய ஆண்டுச ாறும் 70 சகாடி அைவில் 

6 இந்திய நிறுவனங்கள்  யாரிக்கவுள்ைன என்று த ரிவித் ார். 

 

 

 

2. இந்தியாவில் தினேரி 7,500 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி: மத்திய 

அரசு 

இந்தியாவில் தினேரி 7,500 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி தேய்யப்படு 

-வ ாகவும், அதில் 6,600 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் மருத்துவப் பயன்பாட்டுக் 

-காக மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கீடு தேய்யப்படுவ ாகவும் மத்திய அரசு 

த ரிவித்துள்ைது. தில்லியில் மத்திய சுகா ாரத் துவற தேயலர் இராசஜஷ் 

பூஷன், NITI ஆசயாக் உறுப்பினர் (சுகா ாரம்) VK பால் ஆகிசயார் கூட்டாக 

தேய்தியாைர்கவை ேந்தித் னர். அப்சபாது சுகா ாரச் தேயலர் இராசஜஷ் 

பூஷன் கூறியது: 

த ாழிற்துவறகளில் ஒன்பது துவறகவைத் விர இ ர துவறகளின் பயன் 

-பாட்டுக்காக ஆக்சிேன் விநிசயாகிக்க  ற்சபாது  வடவிதிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இ ன்மூலம் மருத்துவபயன்பாட்டுக்கு கூடு லாக ஆக்சிேன் விநிசயாகிக்க 

முடியும். இந்தியாவில் தினேரி 7,500 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன்  யாரிக்கப்ப 

-டுகிறது. இதில் 6,600 தமட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் மருத்துவப் பயன்பாட்டுக் 

-காக மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கீடு தேய்யப்படுகிறது என்று த ரிவித் ார். 

 

3. பிரான்ஸிலிருந்து இந்தியா வரும் சமலும் 4 ரசபல் சபார் விமானங்கள்: 

விமானப்பவடத்  ைபதி பத ைரியா தகாடியவேத்து அனுப்பி வவப்பு 

பிரான்ஸ்  ாட்டிலிருந்து ஐந் ாவது  வவையாக  ான்கு ரசபல் சபார் 

விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு அனுப்பிவவக்கப்பட்டுள்ைன. பிரான்ஸின் 

தமரிக்சனக்-சபார்டியாக்ஸ் விமானப்பவடத் ைத்தில்  டந்  நிகழ்ச்சியில், 

அங்கு ஐந்து  ாள் பயைமாக தேன்றுள்ை இந்திய விமானப்பவடத் ைபதி 

RKS பத ைரியா பங்சகற்று விமானங்கவை தகாடியவேத்து இந்தியா 

அனுப்பிவவத் ார். 

பிரான்ஸ்  ாட்டின் டஸ்ைால்ட் ஏவிசயஷன் நிறுவனத்திடம் இருந்து 36 

அதி வீன ரசபல் சபார் விமானங்கவை வாங்க கடந்  2016ஆம் ஆண்டு 

இந்தியா ஒப்பந் ம் சமற்தகாண்டது. ̀ 59,000 சகாடியில் இந்  விமானங்க 

-வை வாங்க ஒப்பந் ம் தேய்யப்பட்டது. அ ன்படி, இதுவவர 14 ரசபல் 

சபார் விமானங்கவை அந்  நிறுவனம் இந்தியாவிடம் ஒப்பவடத்துள்ைது. 

இப்சபாது சமலும்  ான்கு விமானங்கள் வைங்கப்பட்டுள்ைன. 

 

4. சவைாண் தபாருள்கள் ஏற்றுமதி 16.88 ே வீ ம் அதிகரிப்பு 

கடந்  2020-21ஆம் நிதியாண்டில் பிப்ரவரி மா ம் வவர, இந்தியாவின் 

சவைாண் உற்பத்திப் தபாருள்கள் ஏற்றுமதி 16.88% அதிகரித்துள்ை ாக, 

மத்திய சவைாண் அவமச்ேகம் த ரிவித்துள்ைது. இதுகுறித்து அந்  

அவமச்ேகம் தவளியிட்ட அறிக்வகயில் கூறப்பட்டிருந் து: கடந்  2020ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் மு ல்  டப்பாண்டு பிப்ரவரி வவரயிலான காலகட்டத்தில் 

`2.74 இலட்ேம் சகாடி மதிப்பிலான சவைாண் உற்பத்திப் தபாருள்கள் 

ஏற்றுமதி தேய்யப்பட்டுள்ைன. 

கடந்  ஆண்டு இச  காலகட்டத்தில் `2.31 இலட்ேம் சகாடி மதிப்பிலான 

தபாருள்கள் ஏற்றுமதி தேய்யப்பட்டன. அ ாவது, சவைாண் உற்பத்திப் 

தபாருள்களின் ஏற்றுமதி 16.88% அதிகரித்துள்ைது. 

இச சபான்று, அச  காலகட்டத்தில் சவைாண் உற்பத்திப் தபாருள்களின் 

இறக்குமதி 3 ே வீ ம் அதிகரித்துள்ைது. கடந்  ஆண்டு `1,37,014 சகாடி 

மதிப்பிலான சவைாண் தபாருள்கள் இறக்குமதி தேய்யப்பட்ட நிவலயில், 

இந்  ஆண்டில் `1,41,034 சகாடியாக அதிகரித்துள்ைது. கசரானா த ாற்று 

பரவலால் பல்சவறு துவறகள் பாதிக்கப்பட்ட சபாதிலும், சவைாண் துவற 

வர்த் கம் `93,097.76 சகாடியிலிருந்து `1,32,579.69 சகாடியாக அதிகரி 

-த்துள்ைது. 

பல ஆண்டுகைாக அதிக அைவிலான சவைாண் உற்பத்திப் தபாருள்கவை 

ஏற்றுமதி தேய்து, வர்த் க உபரி நிவலவய இந்தியா த ாடர்ந்து  க்க 

வவத்துக்தகாண்டு வருகிறது. கசரானா த ாற்று பரவல் காலகட்டத்தில் 

கூட, உைவுப்தபாருள்கள் விநிசயாகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்ப  

-ற்காக, இந்தியா த ாடர்ந்து உைவுப் தபாருள்கவை ஏற்றுமதி தேய்து 

வந் து என்று அந்  அறிக்வகயில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

5. வபங்குடில் வாயு தவளிசயற்றத்வ  55% குவறக்க ஐசராப்பிய 

யூனியன் ஒப்பு ல் 

வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் வபங்குடில் வாயுக்களின் தவளிசயற்றத் 

-வ  55% குவறக்க ஐசராப்ய யூனியன்  ாடுகள் ஒப்புக்தகாண்டுள்ைன. 

இதுகுறித்து ஐசராப்பிய ஆவையத்  வலவர் உர்சுலா சவான்தடர் 

சலயன் கூறிய ாவது: வரும் 2050ஆம் ஆண்டுக்குள் காற்றிலிருந்து 

அகற்றப்படும் வபங்குடில் வாயுக்களின் அைவுக்கும் காற்றில் கலக்கப்படும் 

 

 



         

    

அந்  வவக வாயுக்களின் அைவுக்கும் இவடசய சவறுபாடில்லாமல் 

தேய்வ ற்கான எங்கைது வாக்குறுதி,  ற்சபாது ேட்டப்பூர்வமாகியுள்ைது. 

இந்  இலக்வக எட்டுவ ற்கு ஐசராப்பிய யூனியன் உறுப்பு ாடுகளும் 

ஐசராப்பிய  ாடாளுமன்றமும் ஒப்பு ல் அளித்துள்ைன. மு ற்கட்டமாக, 

வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் காற்றில் வபங்குடில் வாயுக்களின் அைவவ 

கடந்  1990ஆம் ஆண்டில் இருந் வ விட 55 ே வீ ம் குவறப்ப ற்கும் 

உறுப்பு ாடுகள் ஒப்புக்தகாண்டுள்ைன என்றார் அவர். 

பூமி கடுங்குளிரில் உவறந்து சபாகாமல், அதில் பசுவமத்  ாவரங்களும் 

பிற உயிரினங்களும் வாழ்வ ற்சகற்ற தவப்பத்வ  ஏற்படுத்தித்  ரும் 

கரியமில வாயு, மீத்ச ன், வ ட்ரஸ் ஆக்வேடு, ஓசோன் வாயு ஆகியவவ 

வபங்குடில் வாயுக்கள் என்றவைக்கப்படுகின்றன. இந்  வாயுக்களின் 

விகி ம், த ாழிற்புரட்சி காரைமாக வளிமண்டலத்தில் அதிகரித்து வருகிற 

-து. இ ன் காரைமாக புவியின் தவப்பம் அதிகரித்து, வளிமண்டலத்தின் 

சுைற்சிப் சபாக்கில் மாற்றம் ஏற்பட்டு வறட்சி, அனல்காற்று, காட்டுத்தீ, பனிப் 

பாவறகள் உருகி கடல்மட்டம் அதிகரித் ல், அதீ  மவை, புயல், தவள்ைம் 

சபான்ற இயற்வகப் சபரிடர்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. 

‘பருவநிவல மாற்றம்’ என்றவைக்கப்படும் இந் ப் பிரச்ேவனவயத் தீர்ப்ப  

-ற்காக ேர்வச ே  ாடுகள் பிரான்ஸ்  வல கர் பாரீஸில் கடந்  2015ஆம் 

ஆண்டு ஒப்பந் ம் சமற்தகாண்டன. அதில், இந் ப் பிரச்ேவனக்குக் காரை 

-மான கரியமிலவாயு தவளிசயற்றத்வ க் குவறத்துக்தகாள்ைசவண்டிய 

அவசியத்வ  உலக  ாடுகள் ஒப்புக்தகாண்டன. இதுத ாடர்பான ேர்சவ ே 

முயற்சியின் ஒருபகுதியாக, அதமரிக்க அதிபர் சஜா வபடன்  வலவமயில் 

சுமார் 40  ாடுகள் பங்சகற்கும் ேர்வச ே பருவநிவல மா ாடு வரும் ஏப். 

22 மற்றும் 23’இல்  வடதபறவிருக்கிறது. அ ற்கு முன்ன ாக, ஐசராப்பிய 

யூனியன்  ாடுகள் இந்  ஒப்பந் த்வ  சமற்தகாண்டுள்ைன. 

 

6. ராம்சகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவனத்துக்கு விருது: 

ராம்சகா சிதமன்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் அரியலூர் ஆவலக்கு இந்தியா உச்ே 

த ாழில்ோர் சுகா ார மற்றும் பாதுகாப்பு விருதுகள்-2020 ோர்பில் 

‘ ங்கரகம்’ விருது வைங்கப்பட்டுள்ைது. 

 

7. தபண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புைர்வு கருத் ரங்கு: கல்லூரிகளில் 

 டத்  UGC உத் ரவு 

பல்கவலக்கைக மானியக்குழு (UGC) தேயலர் ரஜ்னிஸ் வஜன், அவனத்து 

உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் அனுப்பிய சுற்றறிக்வக விவரம்: மத்திய 

 ாடாளுமன்ற நிவலக்குழுவின் 230ஆவது அறிக்வகயில், தபண்கள் மற் 

-றும் குைந்வ களுக்கு எதிரான குற்றங்கவைத்  டுப்ப ற்காக பல்சவறு 

பரிந்துவரகள் வைங்கப்பட்டுள்ைன. 

அந்  வழிகாட்டு ல்கவை  ாடு முழுவதும் உள்ை பல்கவலக்கைகங்கள், 

கல்லூரிகள் அவசியம் பின்பற்ற சவண்டும். பாலின ேமத்துவம், தபண்கள் 

உடல் லன், அதிகாரப்பகிர்வு, பாதுகாப்பு,  வலவமப்பண்பு உள்ளிட்ட 

அம்ேங்கவை பாடத்திட்டத்தில் கூடு லாக இவைக்க சவண்டும். 

அச சபால, தபண்களிடம் மரியாவ யாகவும், கண்ணியத்துடனும்  டந்து 

தகாள்வது குறித்து ‘தபண்கள் பாதுகாப்பு’ என்ற  வலப்பில் இவையவழி 

-யில் கருத் ரங்குகவை  டத் சவண்டும். இதுத ாடர்பாக எடுக்கப்பட்ட 

 டவடிக்வககவை அறிக்வகயாக  யாரித்து UGC’க்கு அனுப்பிவவக்க 

சவண்டும். இவ்வாறு சுற்றறிக்வகயில் கூறப்பட்டுள்ைது. 

 

8. கசரானா வவரஸ் த ாற்றுக்கான  டுப்பூசிவய அதிகம் வீைாக்கும் 

மாநிலங்கள்:  மிழ் ாடு மு லிடத்தில் உள்ை ாக RTI மூலம் அம்பலம் 

 டுப்பூசிவய மாநிலங்கள் அதிக அைவில் வீைாக்கி வருவ ாக  கவல் 

அறியும் உரிவமச் ேட்டம் (RTI) மூலம் த ரியவந்துள்ைது. இதில்  மிழ் ாடு 

மு லிடத்தில் உள்ைது. உலக  ாடுகளில் கசரானா வவரஸ் பாதிப்பு இந்தி 

-யாவில் ான் மிகசமாேமாக உள்ைது.  ாள்ச ாறும் சுமார் 2 லட்ேத்துக்கும் 

அதிகமாசனாருக்கு கசரானா பாதிப்பு உறுதிதேய்யப்படுகிறது. 

கசரானா பாதிப்பில்  ான்காம் இடம்: இந்நிவலயில் கசரானா பாதிப்பில் 

 மிழ் ாடு 4ஆவது இடத்தில் உள்ைது. பல மாநிலங்களில் கசரானா கால 

கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத் ப்பட்டுள்ைன. சில மாநிலங்களில் இரவு ச ர 

ஊரடங்கு அமல்படுத் ப்பட்டுள்ைது. மகாராஷ்டிராவில் பதிவனந்து  ாட்கள் 

முழு ஊரடங்கும், தில்லியில் ஆறு  ாட்களுக்கு ஊரடங்கும் அமல்படுத் ப்ப 

-ட்டுள்ைது. கசரானா அதிகம் உள்ை மாநிலங்களில் கசரானா வவரஸ் 

 டுப்பூசிகளும் அதிக அைவில் சபாடப்பட்டு வருகின்றன. 

ஆனால் பல்சவறு மாநிலங்களில் கசரானா  டுப்பூசிகளுக்கு பற்றாக்குவற 

இருப்ப ாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ைன. இந்நிவலயில் மாநிலங்கள் அதிக 

அைவில் கசரானா  டுப்பூசிகவை வீைாக்கி வருவ ாக RTIமூலம் த ரிய 

-வந்துள்ைது. குறிப்பாக இவ்வரிவேயில் தமிழ்நோடு மு லிடத்தில் உள்ைது. 

சுமார் 12 சகாடி  டுப்பூசி சடாஸ்கள் மாநிலங்களில் விநிசயாகம் தேய்யப்ப 

-ட்டுள்ைன. இதில் 44 லட்ேம் சடாஸ்கள் மாநிலங்கைால் வீைாக்கப்பட் 

டுள்ைன. வீைாக்கப்பட்ட சடாஸ்களில்  மிழ் ாடு 12.10 ே வீ த்துடன் 

மு லிடத்தில் உள்ைது. 

ைரியாைா 9.74 ே வீ த்துடன் இரண்டாவது இடத்திலும், பஞ்ோப் 8.12 

ே வீ த்துடன் 3ஆவது இடத்திலும், மணிப்பூர் 7.8 ே வீ த்துடன் 4ஆவது 

இடத்திலும், த லங்கானா 7.5 ே வீ த்துடன் 5ஆம் இடத்திலும் உள்ைன. 

கடந்  11ஆம் ச தியுடன் முடிவவடந்  காலத்தில் இவ்வைவு  டுப்பூசி 

சடாஸ்கள் வீைாக்கப்பட்டுள்ை ாகத் த ரியவந்துள்ைது. 

சகரைா, சமற்கு வங்கம், ஹிமாச்ேல பிரச ேம், மிசோரம், சகாவா, டாமன் & 

வடயூ, அந் மான் மற்றும் நிசகாபார் தீவுகள், லட்ேத்தீவுகளில்  டுப்பூசிகள் 

குவறந்  அைவில் வீைாக்கப்பட்டுள்ைன. இ னிவடசய  டுப்பூசி மருந்து 

உற்பத்திக்காக சீரம் நிறுவனத்துக்கு `3,000 சகாடியும், பாரத் பசயாதடக் 

நிறுவனத்துக்கு `1,500 சகாடியும் மத்திய அரசு வைங்கியுள்ைது. 

 



         

    

1. அண்டார்டிகாவுக்கு நாற்பதாவது அறிவியல் பயணத்தத 

மேற்ககாண்ட அதேச்சகம் எது? 

அ) கப்பல் வாணிப அமைச்சகம் 

ஆ) புவி அறிவியல் அமைச்சகம்  

இ) வவளியுறவு அமைச்சகம் 

ஈ) அறிவியல் ைற்றும் வ ாழில்நுட்ப அமைச்சகம் 

✓ ைத்திய புவி அறிவியல் அமைச்சகம் அண்டார்டிகாவிற்கு நாற்ப ாவது 

அறிவியல் பயணத்ம  மைற்வகாண்டது. இந் ப் பயணம், 2021 ஏப்.10 

அன்று வவற்றிகரைாக மகப்டவுனுக்குத் திரும்பியுள்ளது. 

✓ வவறும் 94 நாட்களில் சுைார் 12,000 கடல் மைல் நீள பயணத்ம  முடித் 

-  பின்னர் இந் க் குழு திரும்பியது. MV வாசிலி மகாம ாவ்னின் கப்ப 

-லில் இந் ப் பயணம் மைற்வகாள்ளப்பட்டது. இந் ச் சா மன, அண்டார்டி 

-காவில் இந்தியாவின் நாற்ப ாண்டுகா  அறிவியல்பூர்வ முன்வனடுப்பு 

-மள நிமறவு வசய்துள்ளது. 

 

2. ‘லூனா 25’ என்பது நிலவு ஆராய்ச்சி குறித்த எந்த நாட்டு திட்டத்தி 

-ன் கபயராகும்? 

அ) ரஷியா  

ஆ) ஜப்பான் 

இ) சீனா 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ நி வு ஆராய்ச்சி குறித்  ஒரு புதிய வ ாடர் திட்டங்கமள ரஷியா 

அறிவித்துள்ளது. “லூனா 25” எனப் வபயரிடப்பட்ட அந்  திட்டங்களில் 

மு  ாவது திட்டம் வரும் அக்மடாபரில் வ ாடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

✓ 45 ஆண்டுகளாக ரஷியா இதுமபான்ற நி வு ஆராய்ச்சி திட்டங்களில் 

ஈடுபடாைல் இருந் து. நி வின் மைற்பரப்பிற்குக்கீமே நிரந் ரைாக உமற 

-ந்திருக்கும் பனிமய ஆராயும் வி ைாக இந் த்  மரயிறங்கி வடிவமை 

-க்கப்பட்டுள்ளது. நி வு சூழ் புழுதியின் கூர்மையான துண்டுகளால் 

ஏற்படும் இடர்கமளயும் அறிவிய ாளர்கள் ைதிப்பீடு வசய்வார்கள். 

 

3. “Complex Pasts: Diverse Futures” என்பது ஏப்ரல்.18 அன்று 

ககாண்டாடப்படும் எந்தச் சிறப்பு நாளின் கருப்கபாருளாகும்? 

அ) உ க க ாச்சார நாள் 

ஆ) உ க பாரம்பரிய நாள்  

இ) உ க வ ால்லியல் நாள் 

ஈ) உ க சுற்று ா நாள் 

✓ ஆண்டும ாறும் ஏப்18 அன்று உ க பாரம்பரிய நாள் அல் து நிமனவுச் 

சின்னங்கள் ைற்றும் பாரம்பரிய   ங்களுக்கான பன்னாட்டு நாளாக 

வகாண்டாடப்படுகிறது. “Complex Pasts: Diverse Futures” என்பது இந்  

ஆண்டு (2021), உ க பாரம்பரிய நாளுக்கான கருப்வபாருளாகும்.  

✓ இந்தியாவில், இராைாயணம்குறித்  மு ல் ஆன்ம ன் கண்காட்சிமய 

சுற்று ா & க ாச்சார அமைச்சர் வ ாடங்கினார். இந் க் கண்காட்சியில், 

புது தில்லியிலுள்ள ம சிய அருங்காட்சியகத்தின் 49 சிற்மறாவியங்கள் 

வ ாகுப்புகளும் காட்சிப்படுத் ப்பட்டுள்ளன.  

 

4. அண்தேச்கசய்திகளில் இடம்கபற்ற மடபிள் ேவுண்தடன் மதசிய 

பூங்கா அதேந்துள்ள நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திமரலியா 

ஆ) வ ன்னாப்பிரிக்கா  

இ) நியூசி ாந்து 

ஈ) பிலிப்மபன்ஸ் 

✓ வ ன்னாப்பிரிக்காவின் மேசை ேசை ம சிய பூங்காவில் எரிந்து வரும் 

காட்டுத்தீ, கட்டடங்கமள மச ப்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது.  

✓ இந்தத்தீசை கட்டுக்குள் ககொண்டுவருவதற்கொக சுைார் 200 தீயமணப்பு 

வீரர்களும் 4 உ ங்கூர்திகளும் பணியில் ஈடுபடுத் ப்பட்டுள்ளன. 1796 

ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்ட மகப்டவுன் பல்கம க்கு அருகிலுள்ள மைாஸ் 

-வடர்ட்ஸ் மில் என்ற வர ாற்று கா  காற்றாம யும் இந் த் தீவிபத்தில் 

மச ைமடந்துள்ளது. 

5. குஜராத்தின் பனிதரில் இந்தியாவில் தனது முதல் கேகா உணவு 

பூங்கா திட்டத்தத கதாடங்கியுள்ள நாடு எது? 

அ) பிரான்ஸ் 

ஆ) இஸ்மரல் 

இ) இத் ாலி  

ஈ) ஐக்கிய அவைரிக்க நொடுகள் 

✓ அண்மையில், உணவு ப ப்படுத்தும் வசதிகமள உள்ளடக்கிய  னது 

மு ல் வைகா உணவு பூங்கா திட்டத்ம , இத் ாலி, இந்தியாவில் அறிமுக 

-ப்படுத்தியது. “தி வைகா புட் பார்க்” என்ற மசா மன அடிப்பமடயி ான 

இந் த் திட்டம், வைய்நிகர் முமறயில் வ ாடங்கப்பட்டது. 

✓ மும்மபயில் உள்ள ICE அலுவ கத்திற்கும் குஜராத்தின் பனி ர் வைகா 

உணவு பூங்காவிற்கும் இமடமய ஒரு விருப்பகடி ம் மகவயழுத் ானது. 

 

6. சாகச விதளயாட்டு நிறுவனம் திறக்கப்பட்டுள்ள மதரி ஏரி உள்ள 

ோநிலம் எது? 

அ) ைகாராஷ்டிரா 

ஆ) உத் ரகண்ட்  

இ) ஒடிஸொ 

ஈ) மைற்கு வங்கம் 

✓ ம ரி ஏரியின் கமரயில் நீர் விமளயாட்டு ைற்றும் சாகச நிறுவனத்ம  

உத் ரகண்ட் ைாநி  மு  மைச்சர் தீரத் சிங் ராவத் ைற்றும் ைத்திய 

அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு ஆகிமயார் திறந்துமவத் னர். இந்ம ா-திவபத் 

-திய எல்ம ப்புற காவல்துமறயால் நடத் ப்படு இந்  நிறுவனம், `20 

மகாடி வச வில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

7. எந்த நாட்டுடனான தனது மிகப்கபரிய இராணுவ ககாள்முதல் 

ஒப்பந்தத்தில், அண்தேயில், இஸ்மரல் தககயழுத்திட்டது? 

அ) ஐக்கிய அவைரிக்க நாடுகள் 

ஆ) சீனா 

இ) வஜர்ைனி 

ஈ) கிமரக்கம்  

✓ இஸ்மரலும் கிமரக்கமும்  ங்களது மிகப்வபரிய பாதுகாப்பு வகாள்மு ல் 

ஒப்பந் த்தில் மகவயழுத்திட்டன. இஸ்மரலிய இராணுவ ஒப்பந் க்கார 

-ரால் வெவ னிக் வான்பமடக்கு (கிமரக்கம்) ஒரு பயிற்சி மையத்ம  

நிறுவுவ ற்கும் வசயல்படுத்துவ ற்கும் 1.65 பில்லியன் அவைரிக்க டா ர் 

ைதிப்பி ான ஓர் ஒப்பந் மும் இதி டங்கும். 

✓ இந்  ஒப்பந் ம் நாடுகளுக்கு இமடயி ான அரசியல் & வபாருளா ார 

உறவுகமள வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருநாடுகளின் 

வான்பமடகளும் ஒரு கூட்டுப் பயிற்சிமயத் வ ாடங்கியுள்ளன. 

 

8. அண்தேயில் கூகிள் டூடுலில் இடம்கபற்ற மவரா ககட்ராய்ட்ஸ் 

என்பவர் எந்த நாட்டின் முதல் கபண் இராணுவ அறுதவ சிகிச்தச 

நிபுணராவார்? 

அ) வஜர்ைனி 

ஆ) ரஷியா  

இ) இத் ாலி 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ ரஷிய அறுமவ சிகிச்மச நிபுணர், மபராசிரியர், கவிஞர் ைற்றும் எழுத் ா 

-ளருைான Dr மவரா வகட்ராய்ட்ஸின் 151ஆவது பிறந் நாமள கூகிள் 

வகாண்டாடியது. அவர், அந்நாட்டின் மு ல் வபண் இராணுவ அறுமவ 

சிகிச்மச நிபுணராகவும், உ கின் மு ல் வபண் மபராசிரியர்களுள் 

ஒருவராகவும் கரு ப்படுகிறார். கடந்  1904’இல், ருஸ்ம ா-ஜப்பானிய 

மபாரின்மபாது ஓர் அறுமவ சிகிச்மச நிபுணராக டாக்டர் வகட்ராய்ட்ஸ் 

 ாைாக முன்வந்து பணியாற்றினார். 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ேனித உடலில், திசு ேட்டத்தில் மபாதுோன அளவு உயிர்வளி (O2) 

கபறாத நிதலக்கு கபயர் என்ன? 

அ) மையாக்ஸியா 

ஆ) மெபாக்ஸியா  

இ) மெபராக்ஸியா 

ஈ) மடபாக்ஸியா 

✓ மெபாக்ஸியா என்பது ைனி  உடலில், திசு ைட்டத்தில் மபாதுைான 

அளவு உயிர்வளி வபறா  ஒரு நிம யாகும். மவரஸ் வ ாற்று காரணைா 

-க COVID-19 மநாயாளிக்கு இந்  நிம  மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது.  

✓ வகாமரானா மவரஸ் பாதிப்புகள் அதிகரிப்ப ால் நாட்டில் உயிர்வளி 

உருமளகளின் வபரும் பற்றாக்குமறக்கு ைத்தியில், இராணுவ ஆராய்ச்சி 

ைற்றும் மைம்பாட்டு அமைப்பு (DRDO) SpO2 (குருதி உயிர்வளி வசறிவு) 

கூடு ல் உயிர்வளி வேங்கல் முமறமய உருவாக்கியுள்ளது. இது, ஒரு 

நபமர, மெபாக்ஸியா நிம க்கு ஆளாகாைல் காப்பாற்றுகிறது. 

 

10. ‘கடல் சூழலுக்குள் நுதழயும் கநகிழிதய எதிர்த்து நகரங்கள்’ 

குறித்த எந்த நாட்டுடனான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா 

தககயழுத்திட்டுள்ளது? 

அ) பின் ாந்து 

ஆ) வஜர்ைனி  

இ) சுவிச்சர் ாந்து 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ இந்திய அரசின் வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகமும் 

வஜர்ைானிய சுற்றுச்சூேல், இயற்மக பாதுகாப்பு ைற்றும் அணுவாற்றல் 

அமைச்சகத்தின் சார்பாக GIZ GmbH இந்தியாவும் வ ாழில்நுட்ப ஒத்து 

-மேப்பு வ ாடர்பான ஓர் ஒப்பந் த்தில் மகவயழுத்திட்டன. 

✓ இத்திட்டத்தின் விமளவுகள் நகர்ப்புற தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் 

மநாக்கங்களான நீடித்  திடக்கழிவு மை ாண்மை ைற்றும் 2022’க்குள் 

ஒற்மற பயன்பாட்டு வநகிழிமய ஒழிப்ப ற்கான இ க்கு ஆகியவற்மற 

மையைாகக் வகாண்டுள்ளன. 

 


1. மை 1 மு ல் இ வச  டுப்பூசி முகாம்:  மிழ்நாடு அரசு 

மை 1 மு ல் 18 வயதுக்கு மைற்பட்மடாருக்கு இ வசைாக கமரானா  டுப்பூசி 

மபாடப்படும் என  மிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. ைத்திய அரசின் வழிகாட் 

-டு லின்படி,  மிழ்நாட்டில் 2020 ேொர்ச் 25 மு ல் ம சிய மபரிடர் மை ா 

-ண்மைச் சட்டத்தின்கீழ், ஊரடங்கு உத் ரவு பல்மவறு கட்டுப்பாடுகளுட 

-னும்,  ளர்வுகளுடனும் அைலில் இருந்துவருகிறது. 

 

2. குத்துச்சண்மட: இந்தியாவுக்கு 5  ங்கம் 

மபா ந்தில் நமடவபறும் இமளமயார் உ க குத்துச்சண்மட மபாட்டியில் 

இந்திய ைகளிர் 4 மபர்  ங்கப்ப க்கம் வவன்றனர். இறுதிச்சுற்றுகளில், 48 

கிம ா பிரிவில் கீதிகா - மபா ாந்தின் நடாலியா குவெவ்ஸ்காமவ 5-0 

என்ற கணக்கில் வவன்றார். 51 கிம ா பிரிவில் மபபிமராஜிசனா சானு - 

ரஷியாவின் வாவ ரியா லின்மகாவாமவ அம  புள்ளிகள் கணக்கில் ம ா 

-ற்கடித் ார். 57 கிம ா பிரிவில் பூனம் 5-0 என்ற கணக்கில் பிரான்ஸின் 

ஸ்வ லின் கிராசிமயயும், 60 கிம ா பிரிவில் வின்கா - கஜகஸ் ானின் 

ஜுல்மடஸ் ெயாக்மீமடாவாமவயும் வீழ்த்தினர். இப்மபாட்டியில் இன்னும் 

3 ைகளிரும், ஓர் ஆடவரும் இறுதிச்சுற்றில் விமளயாட உள்ளனர். 

 

 

 

 



         

    

1. சுவையூட்டப்பட்ட நறுமணப்பால் தயாரிப்புகளுக்கு சரக்கு மற்றும் 

சசவை ைரியின்கீழ் 12 சதவீத ைரி விதிக்கப்படும் என்று சமீபத்தில் 

தீர்ப்பளித்த ஆவணயம் எது? 

அ) நிதி அமைச்சகம் 

ஆ) மைம்பட்ட ஆளும் ஆமையம் (AAR)  

இ) நிதி ஆமையம் 

ஈ) ைத்திய ைமைமுக வரிகள் வாரியம் 

✓ சுமவயூட்டப்பட்ட நறுைைப்பால் தயாரிப்புகளுக்கு சரக்கு & மசமவ 

வரியின்கீழ் 12% வரி விதிக்கப்படும் என்று குஜராத் ைாநிலத்தின் GST 

வழக்குகமை விசாரிக்கும் AAR ஆமையம் ததரிவித்துள்ைது. அமுல் 

பிராண்டின்கீழ் பால் தயாரிப்புகமை சந்மதப்படுத்தும் குஜராத் கூட்டுைவு 

பால் சந்மதப்படுத்துதல் கூட்டமைப்பு நிறுவனம், அமுல் கூல்/அமுல் கூல் 

கமப என்ை தபயரில் விற்பமன தசய்யும் நறுைை பாலுக்கு GST வரி 

விதிப்பது குறித்து AAR ஆமையத்மத அணுகியது. 

 

2. பின்ைரும் எந்த நாடு யுசரனியத்வத 60% ைவர சசறிவூட்ட 

சதாடங்கியுள்ளது என்பவத பன்னாட்டு அணுைாற்றல் முகவம உறு 

-திப்படுத்தியுள்ளது? 

அ) இஸ்மரல் 

ஆ) ஈரான்  

இ) ஆப்கானிஸ்தான் 

ஈ) மநஜீரியா 

✓ ஈரான் 60 சதவீதம் வமர யுமரனியம் தசறிவூட்டமல ததாடங்கிவிட்டது 

என பன்னாட்டு அணுவாற்ைல் முகமை உறுதிதசய்துள்ைது. இதுமவ 

அதிகபட்ச தசறிவூட்டல் நிமலயாகும். அண்மையில் நடந்த சம்பவத்தால் 

நடான்சில் உள்ை மின்விநிமயாக வமலயமைப்பு மசதப்படுத்தப்பட்டமத 

அடுத்து, யுமரனியம் தசறிவூட்டமல உயர்த்துவதற்கும், நவீனையைாக்கப் 

-பட்ட மையவிலக்கிகமை நடான்ஸ் அணுவாற்ைல் நிமலயத்தில் நிறு 

-வுவதற்கும் ஈரான் முடிவுதசய்துள்ைது.  

 

3. பாதுகாப்பு குறித்து, அண்வமயில் பணியமர்த்தப்பட்ட “INAS 323” 

என்றால் என்ன? 

அ) ஆளில்லா வானூர்தி 

ஆ) வான்பமடயணி  

இ) நீர்மூழ்கிக்கப்பல் 

ஈ) ஏவுகமை துவக்கி 

✓ இந்திய கடற்பமடயின் உள்நாட்டில் கட்டப்பட்ட நவீன இலகு இரக 

உலங்கு வானூர்தி Mk III, இந்திய கடற்பமடயின் INAS 323 வான்பமட 

அணி ஆகியமவ மகாவாவின் INS ஹன்சாவிலிருந்து பணியில் சேர்க்க 

-ப்பட்டன. நவீன இலகு இரக உலங்கு வானூர்தியான Mk III, மதடல் & 

மீட்பு, சிைப்பு நடவடிக்மககள் ைற்றும் கடமலார கண்காணிப்புக்கு ஆகிய 

-வற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

✓ இப்பமடயணி, மூன்று நவீன இலகு ரக Mk III உலங்கு வானூர்திகமை 

இயக்கும், சக்தி எந்திரத்துடன்கூடிய இந்த உலங்கு வானூர்திமய, 

ஹிந்துஸ்தான் ஏமராநாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ைது. 

 

4. அண்வமச்சசய்திகளில் இடம்சபற்ற சிைசுப்பிரமணியன் ராமன், 

கீழ்காணும் எந்த அவமப்பின் தவைைர் & நிர்ைாக இயக்குநராக 

சபாறுப்சபற்றார்? 

அ) SEBI 

ஆ) SIDBI  

இ) ISRO 

ஈ) DRDO 

✓ சிவசுப்பிரைணியன் ராைன் SIDBI வங்கியின் தமலவர் ைற்றும் நிர்வாக 

இயக்குநராக தபாறுப்மபற்றுள்ைதாக சிறு ததாழிற்துமை மைம்பாட்டு 

வங்கி (SIDBI) அறிவித்தது. மூன்ைாண்டு காலத்துக்கு அவர் இப்பதவிமய 

வகிப்பார். இந்த நியைனத்திற்கு முன்பு, ராைன், மதசிய மின்னாளுமக 

மசமவகள் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ைற்றும் தமலமைச் 

தசயல் அதிகாரியாக பணியாற்றி வந்தார். 

✓ இந்திய பங்கு ைற்றும் பரிவர்த்தமன வாரியத்தின் (SBI) நிர்வாக 

இயக்குநர் பதவிமயயும் வகித்துள்ைார். 

 

5. ஆண்டுத ாறும் ஏப்ரல்.19 அன்று சகாண்டாடப்படும் ஒரு சிறப்பு 

நாசளாடு சதாடர்புவடய மனித உடலின் இரண்டாைது மிகப்சபரிய 

உறுப்பு எது? 

அ) மதால் 

ஆ) கல்லீரல்  

இ) நுமரயீரல் 

ஈ) மூமை 

✓ கல்லீரல் ததாடர்பான மநாய்கள் குறித்த விழிப்புைர்மவ பரப்புவதற்காக 

உலக கல்லீரல் நாள் ஒவ்மவார் ஆண்டும் ஏப்ரல்.19 அன்று உலகம் 

முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கல்லீரல், ைனிதவுடலின் இரண்டாவது 

தபரிய உறுப்பு ைற்றும் தசரிைான அமைப்பின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும்.  

✓ இது மதாலுக்கடுத்து இரண்டாவது மிகப்தபரிய உறுப்பாகும். 2018ஆம் 

ஆண்டில், சுகாதார ைற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் மதசிய நச்சுயிரியால் 

கல்லீரல் அழற்சி ச ோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்மத அறிமுகப்படுத்தியது. 

இது இந்தியாவில் நச்சுயிரியால் கல்லீரல் அழற்சி ச ோயைத் தடுப்பமத 

-யும் கட்டுப்படுத்துவமதயும் மநாக்கைாகக் தகாண்டுள்ைது.  

 

6. அண்வமச்சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “புளூ சநச்சர் அவையன்ஸ்” 

என்பதுடன் சதாடர்புவடயது எது? 

அ) விண்தவளி பாதுகாப்பு 

ஆ) தபருங்கடல் பாதுகாப்பு  

இ) மவைாண் பாதுகாப்பு 

ஈ) ையில்கள் பாதுகாப்பு 

✓ அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில், 18 மில்லியன் சதுர கிமீட்டர் பபருங்கடல் 

பரப்மபப் பாதுகாப்பதற்காக ஒரு புத்தம் புதிய உலகைாவிய கடல்சார் 

முன்தனடுப்பு ததாடங்கப்பட்டுள்ைது. இந்த முன்தனடுப்பு, “புளூ மநச்சர் 

அமலயன்ஸ்” என்று அமழக்கப்படுகிைது. இது மதசிய அரசாங்கங்கள், 

உள்ளூர் சமூகங்கள், பழங்குடி ைக்கள், அறிவியலாைர்கள் ைற்றும் 

கல்வியாைர்கள் ைற்றும் நன்தகாமடயாைர்கைால் வழிநடத்தப்படுகிைது. 

 

7. உைக பத்திரிவக சுதந்திர குறியீடு – 2021’இல் இந்தியாவின் 

தரநிவை என்ன? 

அ) 142  

ஆ) 152 

இ) 162 

ஈ) 172 

✓ ‘எல்மலகைற்ை நிருபர்கள்’ என்ை அமைப்பு தவளியிட்டுள்ை உலக பத்தி 

-ரிமக சுதந்திர குறியீட்டில், இந்தியா, 142ஆவது இடத்மத இந்தாண்டும் 

தக்கமவத்து மைாசைான நிமலயில் ததாடர்வதாக கூைப்பட்டுள்ைது. 

✓ பத்திரிமக சுதந்திரம்பற்றி தவளியிடப்பட்ட 180 நாடுகள்தகாண்ட இந்தப் 

பட்டியலில் நார்மவ முதலிடத்தில் உள்ைது. அதமனத்ததாடர்ந்து பின்லா 

-ந்து, தடன்ைார்க் ஆகியமவ 2 ைற்றும் 3ஆம் இடங்கள் பிடித்துள்ைன. 

பத்திரிமகயாைர்களுக்கு மிகவும் ஆபத்தான நாடாக இந்தியா உள்ைது 

என அக்குறியீடு ததரிவித்துள்ைது. 

 

8. ஐக்கியப்சபரரசால் சைளியடப்படும் புதிய டிஜிட்டல் நாணயத்தின் 

சபயர் என்ன? 

அ) UK நாையம் 

ஆ) பிரிட்காயின்  

இ) டிஜி பிரிட் 

ஈ) பிரிட் நாையம் 

✓ ஐக்கியப்மபரரசு (UK) ஒரு புதிய டிஜிட்டல் நாையத்மத உருவாக்குவதற் 

-கான சாத்தியக்கூறுகயை ஆராய்ந்து வருகிைது. இது, “பிரிட்காயின்” 

என்று அமழக்கப்படுகிைது. ைத்திய வங்கியின் இந்த டிஜிட்டல் நாையம் 

குறித்த நன்மைகமை ைதிப்பிடுவதற்காக, இங்கிலாந்து வங்கியும் கருவூ 

-லமும் இமைந்து தசயல்படவுள்ைன. 
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✓ வீட்டுச் தசலவுகள் ைற்றும் வணிகங்களின் பயன்பாட்டிற்கான டிஜிட்டல் 

நாையத்தின் புதிய வடிவைாக இந்தப் புதிய நாையம் இருக்கும் என 

அவ்வங்கி கூறியுள்ைது. 

 

9. அண்வமயில் காைமான இட்ரிஸ் சடபி இட்சனா, முப்பதாண்டுக 

-ளுக்கும் சமைாக, பின்ைரும் எந்த மத்திய ஆப்பிரிக்க சதசத்தின் 

ஆட்சியாளராக இருந்தார்? 

அ) சூடான் 

ஆ) சாட்  

இ) எகிப்து 

ஈ) மநஜீரியா 

✓ ைத்திய ஆப்பிரிக்க மதசைான சாட் நாட்மட முப்பதாண்டுகளுக்கும் மை 

-லாக ஆட்சிபுரிந்த சதிபர் இட்ரிஸ் தடபி இட்மனா, அண்மையில் கிைர்ச்சி 

-யாைர்களுடனான மபாரின்மபாது இைந்தார். அவர் ைரணிப்பதற்கு சில 

ைணிமநரங்களுக்கு முன்னதாக, ஏப்.11 அன்று அதிபர் மதர்தலில் தடபி 

தவற்றிதபற்ைதாக மதர்தல் அதிகாரிகள் அறிவித்திருந்தனர். 

 

10. பிரதமர் கரிப் கல்யாண் சதாகுப்பின்கீழ் நைைாழ்வுப் பணியாள 

-ர்களுக்கு ைழங்கப்படும் காப்பீட்டுத் சதாவக எவ்ைளவு? 

அ) `5 இலட்சம் 

ஆ) `10 இலட்சம் 

இ) `25 இலட்சம் 

ஈ) `50 இலட்சம்  

✓ பிரதைர் கரிப் கல்யாண் ததாகுப்பின்கீழ், சுகாதாரப் பணியாைர்களுக்கா 

-ன காப்பீட்டுத்திட்டத்மத இந்திய அரசு ஓராண்டுகாலத்திற்கு நீட்டித்து 

-ள்ைது. COVID-19 காரைைாக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டாமலா அல்லது 

COVID-19 ததாடர்பான பணியின் காரைைாக தற்தசயலாக உயிரிழப்பு 

ஏற்பட்டாமலா இந்தக் காப்பீட்டுத் திட்டம் பபோருந்தும். காப்பீடு தசய்யப்பட்ட 

நபரின் உரிமைமகாருபவருக்கு `50 இலட்சம் வழங்கப்படும். 

 


1. COVID சிகிச்மசக்கு ‘விரஃபின்’ ஊசி ைருந்து: அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு 

DGCI அனுைதி 

COVID மநாயாளிகளின் அவசரகால சிகிச்மசக்கு ‘விரஃபின்’ ஊசி 

ைருந்மத பயன்படுத்த இந்திய ைருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் (DGCI) 

அனுைதிைளித்தது. கமரானா ததாற்ைால் மிதைாக பாதிக்கப்பட்டுள்ை மநா 

-யாளிகளின் சிகிச்மசக்கு அந்த ைருந்மத அளிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு 

-ள்ைது. இந்திய ைருந்து உற்பத்தி நிறுவனைான மைடஸ் கடிலா இந்த 

ஊசிைருந்மத உற்பத்தி தசய்கிைது. நாட்டில் கமரானா ததாற்றின் 2ஆவது 

அமல தீவிரைாகியுள்ைது. இந்நிமலயில் அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு 

‘விரஃபின்’ ைருந்து அனுைதிக்கப்பட்டுள்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

2. உயர்கல்வி விருப்பப் பாடப்பிரிவில் NCC இமைப்பு: UGC தகவல் 

உயர்கல்வி பயிலும் ைாைவர்களுக்கான விருப்பப் பாடப்பிரிவில் மதசிய 

ைாைவர் பமட (NCC) மசர்க்கப்பட்டுள்ைதாக UGC ததரிவித்துள்ைது. நாடு 

முழுவதும் உள்ை பள்ளி, கல்லூரி ைாைவர்களிடம் மதசப்பற்று ைற்றும் 

ஒற்றுமை உைர்வுகமை வைர்க்கும் விதைாக ‘மதசிய ைாைவர் பமட’ 

இைம் வயதுகளிமலமய வழங்கப்பட்டு வருகிைது. இந்தப் பயிற்சி தபறும் 

ைாைவர்களுக்கு ராணுவம், காவல்துமை சார்ந்த மவமலவாய்ப்புகளில் 

முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிைது. 

 

3. யூ-டியூப் வழிமய குடிமைப்பணித் மதர்வு பயிற்சி: தமிழக அரசு அறிவிப்பு 

சமூக ஊடகைான யூ-டியூப் வழிமய குடிமைப் பணித் மதர்வுக்கான பயிற்சி 

வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என்று அண்ைா மைலாண்மை நிமலயம் அறிவி 

-த்துள்ைது. இதுகுறித்து, அந்த நிமலயத்தின் இயக்குநர் தவ இமையன்பு 

தவளியிட்ட அறிவிப்பு: கமரானா இரண்டாவது அமல பரவமலக் கருத்தில் 

தகாண்டு அண்ைா மைலாண்மை பயிற்சி நிமலயத்தில் மநர்முகைாக 

நமடதபறும் அமனத்து வமகயான பயிற்சிகளும் நிறுத்தி மவக்கப்பட்டு 

-ள்ைன. இந்தத் தமட காரைைாக பயிற்சி நிமலயத்தில் பயின்று வந்த 

ைாைவர்கள் தசாந்த ஊர்களுக்குச் தசன்றுள்ைனர். 

இமதத் ததாடர்ந்து, சமூக ஊடகைான யூ-டியூப் வழிமய குடிமைப்பணித் 

மதர்வுக்கான பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும். யூ-டியூப் குறியீடுகள் அண்ைா 

மைலாண்மை பயிற்சி நிமலயத்தின் சார்பில் இயக்கப்பட்டு வருகின்ைன. 

அவற்றின் வழிமய குடிமைப் பணித் மதர்வு ைாைவர்களுக்கு பயிற்சிகள் 

அளிக்கப்படும். மதர்வுக்குரிய காதைாளிகள் அதில் பதிமவற்ைப்படும். 

மைலும், அரசு ஊழியர்களுக்கான மைலாண்மை பயிற்சியும் அதன் வழிமய 

அளிக்கப்படும். 

 

4. மகாமட காலப் பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பைவு 21.50 சதவீதம் அதிகரிப்பு! 

பருப்பு வமக சாகுபடியில் தமிழ்நாடு முன்னிமல 

நாட்டில் மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பைவு 21.5% அதிகரித்துள்ைது 

என்று ைத்திய மவைாண், உழவர்கள் நலத்துமை ததரிவித்துள்ைது. இதில், 

அதிக அைவில் பருப்பு வமககள் சாகுபடி தசய்யும் ைாநிலங்களில் தமிழகம் 

முன்னிமலயில் உள்ைது என்றும் மவைாண்துமை ததரிவித்துள்ைது.  

கமரானா ததாற்மைதயாட்டி நாட்டின் வைர்ச்சி விகிதம் பல்மவறு 

துமைகளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ைது. ஆனால், மவைாண் துமை வைர்ச்சியில் 

பின்னமடவு ஏதும் ஏற்படவில்மல. விவசாயிகளின் கடின உமழப்மபாடு 

ைத்திய - ைாநில அரசுகளின் ஒருங்கிமைந்த முயற்சிகைால் ததாடர்ந்து 

இரண்டாவது ஆண்டாக மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடிப் பரப்பைவு 

அதிகரித்துள்ைதாக ைத்திய மவைாண் துமை ததரிவித்துள்ைது. 

இது ததாடர்பாக ைத்திய மவைாண் ைற்றும் விவசாயிகள் நலத்துமை 

கூறியுள்ைதாவது: நாட்டில் மகாமடகாலப்பயிர்கைான பருப்பு வமககள், 

தானியங்கள், எண்தைய் வித்துகள் மபான்ைவற்மை அறிவியல் ரீதியாக 

சாகுபடி தசய்வதற்கான நடவடிக்மககமை ைத்திய மவைாண்துமை 

எடுத்தது. இதன் விமைவாக ஏப்.23ஆம் மததி வமரயில் நாட்டில் 73.76 

இலட்சம் தஹக்மடர் பரப்பைவில் மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடி தசய்யப்ப 

-ட்டுள்ைன. இது சுைார் 21.5 சதவீதம் அதிகைாகும். கடந்த ஆண்டு இது 

60.67 இலட்சம் தஹக்மடராக இருந்தது. 

பருப்பு வமககள்: இதில், பருப்பு வமககள் சாகுபடிப் பரப்பு இரு ைடங்காக 

உயர்ந்துள்ைது. பருப்பு வமககள் சுைார் 6.45 இலட்சம் தஹக்மடர் 

பரப்பைவில் சாகுபடி தசய்யப்பட்டு வந்தது. இது இந்த ஆண்டு 12.75 லட்சம் 

தஹக்மடராக உயர்ந்துள்ைது. இதில் தமிழகம் முன்னிமலயில் உள்ைது. 

தமிழகம் 2.12 லட்சம் தஹக்மடருக்கு மைலாக பருப்பு வமககமை சாகுபடி 

தசய்து முன்னனி ைாநிலைாக திகழ்கிைது. மைலும், ைத்திய பிரமதசம், 

மைற்கு வங்கம், உத்தர பிரமதசம், குஜராத் உள்பட 8 ைாநிலங்களில் அதிக 

அைவில் பருப்பு வமககள் சாகுபடி தசய்யப்படுகின்ைன. 

எண்தைய் வித்துகள்: நாட்டில் எண்தைய் வித்துகள் சாகுபடி 9.03 

இலட்சம் தஹக்மடரிலிருந்து 10.45 இலட்சம் தஹக்மடராக (16 சதவீதம்) 

அதிகரித்துள்ைது. இதில் முன்னிமல பட்டியலில் உள்ை 8 ைாநிலங்களில் 

தமிழகம் ஆைாவது இடத்தில் உள்ைது. கடந்த ஆண்டு 33.82 இலட்சம் 

தஹக்மடர் பரப்பில் தநல் சாகுபடி தசய்யப்பட்டது. இது இந்த ஆண்டு 39.10 

இலட்சம் தஹக்மடராக உயர்ந்துள்ைது. குறுமவ தநல் சாகுபடியில் மைற்கு 

வங்கம், ததலங்கானா, கர்நாடகம் ஆகியமவ முன்னிமலயில் உள்ைது. 

இந்த வமகயில் தமிழகம் ஏழாவது இடத்தில் உள்ைது. 

மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடி பரப்பைவு அதிகரிப்பால் கூடுதல் வருவாயு 

-ம், மவமலவாய்ப்புகளும் கிமடக்கின்ைன. மைலும், விவசாயிகளுக்கு 

மவைாண்துமை சார்பில் மகாமடகாலப்பயிர்கள் சாகுபடிக்கான பயிற்சிக 

-ளும் அளிக்கப்படுகின்ைன. இந்தப்பயிற்சி ஜனவரி ைாதம் நமடதபறுகிைது.  

பயிர்சாகுடி பரப்பைவு அதிரிக்கப்படுவதால், உைவு தானியங்களின் கூடுத 

-ல் மதமவயும், கால்நமடகளுக்கான உைவுத்மதமவயும் பூர்த்தி தசய்ய 

-ப்படுகின்ைன. பயிர் சாகுபடியில் ததாழில்நுட்பங்கமைப் பயன்படுத்தவதற் 

-கும் விவசாயிகளுக்கு மபாதிய பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிைது என்றும் 

ைத்திய மவைாண் துமை ததரிவித்துள்ைது. 

ஏற்றுைதி அதிகரிப்பு 

நாட்டில் தற்மபாது நிலவும் மநாய்த்ததாற்று காலகட்டத்தில், மவைாண் 

தபாருள்களின் ஏற்றுைதி அதிகரித்துள்ைது. 2020 ஏப்ரல் முதல் 2021 

பிப்ரவரி வமரயிலான காலத்தில் `2.74 லட்ச மகாடியைவுக்கு மவைாண் 

ைற்றும் மவைாண்சார்ந்த தபாருள்கள் ஏற்றுைதி தசய்யப்பட்டுள்ைன.  

தசன்ை ஆண்டில் மவைாண் தபாருள்கள் ஏற்றுைதி `2.31 லட்ச மகாடியாக 

இருந்தது. மகாதுமை, தானியங்கள், அரிசி, மசாயா, சர்க்கமர, பருத்தி மபா 

-ன்ைமவ ஏற்றுைதி தசய்யப்படும் தபாருள்களில் முக்கியைானமவயாகும். 

2020-21’இல் மகாதுமை `3,283 மகாடி, தானிய வமககள் `4,542 

மகாடி, அரிசி `30,277 மகாடி அைவுக்கு ஏற்றுைதி தசய்யப்பட்டுள்ைது.  

 

 



         

    

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 50,000 தைட்ரிக் டன், தலபனானுக்கு 40,000 தைட் 

-ரிக் டன் மகாதுமைமய NABARD நிறுவனம் ஏற்றுைதி தசய்தது என்று 

மவைாண் துமை ததரிவித்துள்ைது. 

 

5. NASAஉடன் இமைந்து 4 விண்தவளி வீரர்கமை விண்ணுக்கு 

அனுப்பும் ஸ்மபஸ் X 

அதைரிக்கா, ரஷியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகள் இமைந்து 

விண்தவளியில் சர்வமதச விண்தவளி ஆய்வு மையத்மத அமைத்து 

உள்ைன. அங்கு அதைரிக்கா ைற்றும் ரஷியாமவச் மசர்ந்த விண்தவளி 

வீரர்கள் தங்கியிருந்து ஆய்வு பணிகமை மைற்தகாண்டு வருகின்ைனர். 

6 ைாதத்துக்கு ஒருமுமை என்கிை வமகயில் சுழற்சிமுமையில் விண்தவளி 

வீரர்கள் சர்வமதச விண்தவளி மையத்துக்கு அனுப்பப்படுகிைார்கள். 

விண்தவளி வீரர்கமை சர்வமதச விண்தவளி மையத்துக்கு அனுப்புவதற் 

-காக அதைரிக்காவின் அரசு விண்தவளி ஆய்வு நிறுவனைான NASA, 

ஸ்மபஸ் X என்னும் தனியார் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் தசய்துள்ைது.  

இதற்காக ஸ்மபஸ் X நிறுவனம் குரூ டிராகன் விண்கலத்துடன் கூடிய 

பால்கன் 9 இரக ஏவுகலத்மத தயாரித்துள்ைது. கடந்த ஆண்டு மை ைாதம் 

2 வீரர்களும், நவம்பர் ைாதம் 4 வீரர்களும் ஸ்மபஸ் X ஏவுகலம்மூலம் 

சர்வமதச விண்தவளி ஆய்வு மையம் தசன்ைனர். நாசாவும் ஸ்மபஸ் எக்ஸ் 

நிறுவனமும் இமைந்து மூன்ைாவது முமையாக விண்தவளி வீரர்கமை 

சர்வமதச விண்தவளி மையத்திற்கு அனுப்பவுள்ைது. 

ஸ்மபஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தில் பயிற்சி தபற்ை தாைஸ் தபஸ்தகட், மைகன் 

தைக் ஆர்தர், NASA காைண்டர் மேன் கிம்பமரா ைற்றும் ஜப்பாமன மசர்ந்த 

விண்தவளி வீரரான அகிஹிமகா மஹாமேட் ஆகிய 4 மபரும் ஏப்.22ஆம் 

மததி புமைாரிடா ைாகாைத்திலுள்ை தகன்னடி விண்தவளி ஆய்வு மையத் 

-திலிருந்து ஏவப்படும் பால்கன் 9 ஏவுகலத்தில் பைக்கவுள்ைனர். இவர்கள் 

ஆறுைாதகாலம் அங்கிருந்து ஆய்வுகமை மைற்தகாள்வர். 

 



         

    

1. “மரண தண்டனை குறித்த உலகளாவிய ஆய்வு” அறிக்னகனய 

வெளியிட்டுள்ள அனமப்பு எது? 

அ) ILO 

ஆ) பன்னாட்டு மன்னிப்பு அவை  

இ) NHRC 

ஈ) பன்னாட்டு நீதிமன்றம் 

✓ பன்னாட்டு மன்னிப்பு அவை தனது ைருடாந்திர அறிக்வையான “மரண 

தண்டவன குறித்த உலைளாவிய ஆய்வு” என்பவத வைளியிட்டுள்ளது.  

✓ இந்த அறிக்வையின்படி, ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் உலைளாவிய மரண 

தண்டவனைளின் எண்ணிக்வையில் ஒட்டுவமாத்தமாக சரிவு ைாணப்ப 

-டுகிறது. ஆனால் சில நாடுைள் மரணதண்டவனைவள அதிைரித்துள்ள 

-ன. இந்த அறிக்வையின்படி, சீனா, உலகில் அதிகம் மரணதண்டவன 

விதிக்கும் நாடாை ைருதப்படுகிறது. 

 

2. வதாடங்கிடு இந்தியா வினத நிதியத்துக்கு எவ்ெளவு நிதி ஒதுக்கீ 

-டு வெய்யப்பட்டுள்ளது? 

அ) `145 கைாடி 

ஆ) `500 கைாடி 

இ) `945 கைாடி  

ஈ) `2000 கைாடி 

✓ வதாடங்கிடு இந்தியா விவத நிதியத்வத மத்திய ைர்த்தை அவமச்சர் 

பியூஷ் கைாயல் அதிைாரப்பூர்ைமாை வைளியிட்டார். இந்த நிதியத்துக்ைாை 

`945 கைாடி நிதி ஒதுக்கீடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. 

✓ இதன்மூலம், நாட்டில், 3600’க்கும் கமற்பட்ட துளிர் நிறுைனங்ைளுக்கு 

நன்வம கிவடக்கும் என எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. கமலும் இது, அடுக்கு-

2 மற்றும் 3 நைரங்ைளில் துளிர் நிறுைன சூழலவமப்வப அதிைரிக்கும் 

என்று எதிர்பார்க்ைப்படுகிறது. 

 

3. வெகைண்ணா வித்யா தீவெைா திட்டம் வெயல்படுத்தப்படுகிற 

மாநிலம் எது? 

அ) வதலங்ைானா 

ஆ) ஆந்திர பிரகதசம்  

இ) ஒடிஸா  

ஈ) ைர்நாடைா 

✓ ஆந்திர பிரகதச மாநில அரசு வெைனண்ணா வித்யா தீகைனா திட்டம் 

என்ற திட்டத்வத வசயல்படுத்தி ைருகிறது. இதன்கீழ், மாணைர்ைளுக்கு 

உயர்ைல்விவயத் வதாடர நிதியுதவி ைழங்ைப்படுகிறது. அண்வமயில், 

அம்மாநில முதலவமச்சர் YS வெைன் கமாைன் வரட்டி, 10.88 இலட்சம் 

தாய்மார்ைளின் ைங்கிக் ைணக்குைளுக்கு, இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் முதல் 

தைவண ைல்வி ைட்டணத்வத வைப்பு வைத்தார். 

 

4. பன்ைாட்டு எரிெக்தி முகனமயின் தனலனமயிடம் அனமந்துள்ள 

இடம் எது? 

அ) ைாஷிங்டன் 

ஆ) வெனீைா 

இ) பாரிஸ்  

ஈ) புது தில்லி 

✓ பிரான்ஸின் பாரிவஸ தவலவமயிடமாைக்வைாண்ட பன்னாட்டு எரிசக்தி 

முைவம, அண்வமயில் அறிக்வைவயான்வற வைளியிட்டது. அது, உலவை 

-ங்கிலும் எரிசக்தி வதாடர்பான ைரியமிலைாயு (CO2) உமிழ்வு, 2021ஆம் 

ஆண்டில் சுமார் 1.5 பில்லியன் டன் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளதாை கூறுகி 

-றது. 2010ஆம் ஆண்டிற்குப்பிறகு ைரியமிலைாயு உமிழ்வின் மிைப்வபரிய 

அதிைரிப்பாை இது ைருதப்படுகிறது. 

 

5. இந்தியாவின் முதல் ‘ஆக்ஸிென் எக்ஸ்பிரஸ்’, எந்த மாநிலத்திற்கு 

ஆக்ஸிெனைக் வகாண்டுவென்றது? 

அ) உத்தர பிரகதசம் ஆ) மைாராஷ்டிரா  

இ) அஸ்ஸாம்  ஈ) ஹரியானா 

✓ நாட்டின் முதல் ‘ஆக்ஸிென் எக்ஸ்பிரஸ்’, மைாராஷ்டிரா மாநிலத்திற்கு 

ஆக்ஸிெவன ைழங்குைதற்ைாை ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து புறப்பட்டுச் 

வசன்றது. COVID வதாற்றுகநாயால் மைாராஷ்டிர மாநிலத்தில் திடீவரன 

ஆக்ஸிென் கதவை அதிைரித்தவத வதாடர்ந்து மத்திய இரயில்கையால் 

இயக்ைப்படும் Ro-Ro (roll-on, roll-off) கசவை, விசாைப்பட்டினம் எஃகு 

ஆவலயிலிருந்து ஆக்ஸிெவன எடுத்துச்வசன்றது. 

 

6. “2020ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய காலநினலயின் நினல” என்ற 

தனலப்பிலாை அறிக்னகனய வெளியிட்ட அனமப்பு எது? 

அ) உலை ைங்கி 

ஆ) பன்னாட்டுச் வசலைாணி நிதியம் 

இ) ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி 

ஈ) ஐக்கிய நாடுைள் அவை  

✓ ஐநா அவை, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டிற்ைான உலைளாவிய ைாலநிவல 

அறிக்வைவய வைளியிட்டுள்ளது. ைடந்த ஆண்டு இந்தியா-ைங்ைகதசம் 

எல்வலயில் நிலச்சரிவை ஏற்படுத்திய ஆம்பன் சூறாைளி, ைட இந்தியப் 

வபருங்ைடலில் பதிைான மதிப்புமிக்ை வைப்பமண்டல சூறாைளி என்று 

அவ்ைறிக்வை கூறியுள்ளது. இது பாதிக்ைப்பட்ட நாடுைளில் 14 பில்லியன் 

டாலர் வபாருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

7. உலக வபாருளாதார மன்றத்தின் உலகளாவிய ‘ஆற்றல் மாற்றம் 

குறியீட்டில்’ இந்தியாவின் தரநிலை என்ை? 

அ) 74  

ஆ) 84 

இ) 94 

ஈ) 104 

✓ உலை வபாருளாதார மன்றம் சமீபத்தில் உலைளாவிய ‘ஆற்றல் மாற்றம் 

குறியீட்வட’ வைளியிட்டது. நாடுைளின் எரிசக்தி அவமப்புைளின் தற்கபா 

-வதய வசயல்திறன் மற்றும் பாதுைாப்பான மற்றும் நிவலயான எரிசக்தி 

அவமப்புைளுக்கு மாறுைதற்ைான அைற்றின் தயார்நிவல ஆகியைற்றின் 

அடிப்பவடயில் இந்தக்குறியீடு 115 வபாருளாதாரங்ைவள தரைரிவசப்படுத் 

-தியுள்ளது. முந்வதய ஆண்வடவிட இந்தியா இரு இடங்ைள் முன்கனறி 

74ஆைது இடத்வதப் பிடித்துள்ளது. கமலும், அவனத்து முக்கிய அளவுரு 

-க்ைளிலும் இந்தியா முன்கனறியுள்ளது. 

✓ ஆற்றல் மாற்றம் குறியீட்டில் வதாடர்ச்சியாை 3ஆைது ஆண்டாை சுவீடன் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. அடுத்தடுத்த இடங்ைளில் சுவிச்சர்லாந்து மற்றும் 

பின்லாந்து ஆகிய நாடுைள் இடம்வபற்றுள்ளன. 

 

8. அண்னமச் வெய்திகளில் இடம்வபற்ற, FACT கிளர்ச்சிக் குழுவுடன் 

வதாடர்புனடய நாடு எது? 

அ) சூடான் 

ஆ) சாட்  

இ) ஆப்ைானிஸ்தான் 

ஈ) வநஜீரியா 

✓ FACT கிளர்ச்சிக் குழுைானது 2016ஆம் ஆண்டில் உருைாக்ைப்பட்டது. 

அதிபர் இட்ரிஸ் வடபிவய பதவியிலிருந்து தூக்கிவயறியும் கநாக்ைத்துடன் 

இந்தக்குழு சமீபத்தில் சாட் நைருக்குள் நுவழந்ததாைக் கூறப்படுகிறது. 

வடபி மீண்டும் கதர்ந்வதடுக்ைப்பட்டதாை அறிவிக்ைப்பட்ட ஒருநாள் ைழித்து, 

கிளர்ச்சியாளர்ைளுக்கு எதிரான கபாரின்கபாது ஏற்பட்ட ைாயங்ைளால் 

வடபி இறந்துவிட்டதாை அந்நாட்டு இராணுைம் அறிவித்தது. 

 

9. ‘காஸ்மிக் வராஸ்’ ெடிெத்திலாை அளெளாவும் விண்மீன் திரள் 

‘Arp 273’இன் படத்னத வெளியிட்ட விண்வெளி நிறுெைம் எது? 

அ) ISRO 

ஆ) JAXA 

இ) ROSCOSMOS 

ஈ) NASA  

✓ அண்வமயில் NASA, ‘ைாஸ்மிக் கராஸ்’ ைடிைத்திலான அளைளாவும் 

விண்மீன் திரளான ‘Arp 273’இன் நிழற்படத்வத வைளியிட்டுள்ளது.  
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✓ இந்த நிழற்படம், NASA’இன் ஹப்பிள் விண்வைளி வதாவலகநாக்கியின் 

அதிைாரப்பூர்ை இன்ஸ்டாகிராம் பக்ைத்தில் பகிரப்பட்டுள்ளது. இந்த நிழற் 

படத்தில், சுருள் ைடிை விண்மீன் திரள்ைளின் குழு, கராொவை ஒத்த 

ைடிைத்வத உருைாக்குகிறது. விண்மீன் திரள்ைளாலான இந்த அவமப்பு 

ஆண்ட்கராவமடா கபரவடயிலிருந்து சுமார் 300 மில்லியன் ஒளியாண் 

-டுைள் வதாவலவில் அவமந்துள்ளது. 

 

10. நடப்பாண்டு (2021) புவி நாளுக்காை கருப்வபாருள் என்ை? 

அ) Covid and Climate Change 

ஆ) Restore Our Earth  

இ) One Earth 

ஈ) Earth is our asset 

✓ ஏப்.22 அன்று உலைம் முழுைதும் புவி நாள் அனுசரிக்ைப்படுகிறது. சுற்றுச் 

சூழல் பாதுைாப்புக்கு ஆதரைாை உலைம் முழுைதும் வைாண்டாடப்படும் 

ஒரு பன்னாட்டு நிைழ்ைாகும் இந்தச் சிறப்பு நாள். நடப்பாண்டு (2021) 

ைரும் இந்நாள், இந்நாளின் 51ஆைது ஆண்டு நிவறவைக் குறிக்கிறது.  

✓ “Restore Our Earth” என்பது நடப்பாண்டு (2021) ைரும் இந்நாளுக்ைான 

ைருப்வபாருளாகும். ஐநா அவை ஏப்ரல்.22’ஐ ‘சர்ைகதச தாய்பூமி நாள்’ 

என்று அறிவித்துள்ளது. 

 


1. மாநில வமாழிைளில் புதிய ைல்விக் வைாள்வை: தமிழ் புறக்ைணிப்பு 

கதசிய ைல்விக்வைாள்வையின் உள்ளூர் வமாழிைளுக்ைான வமாழிவபயர்ப் 

-வப 17 வமாழிைளில் மத்திய ைல்வி அவமச்சைம் வைளியிட்டுள்ளது. இதில் 

தமிழ்வமாழிவபயர்ப்பு இடம்வபறவில்வல. கதசிய ைல்விக்வைாள்வை 1968ஆம் 

ஆண்டு முதன்முதலில் உருைாக்ைப்பட்டது. இவதத் வதாடர்ந்து 1976ஆம் 

ஆண்டு அரசியலவமப்புச் சட்டத்தின் 42ஆைது திருத்தத்தின்படி ைல்வி 

வபாதுப்பட்டியலில் கசர்க்ைப்பட்டது. இவதயடுத்து 1986, 1992ஆம் 

ஆண்டுைளில் ைல்விக்வைாள்வை திருத்தப்பட்டது. 

அதன்பின்னர் ைடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் TSR சுப்பிரமணியன் குழு ைல்விக் 

வைாள்வையில் சில திருத்தங்ைள் வசய்து தாக்ைல் வசய்தது. இதற்கிவடகய 

2019ஆம் ஆண்டு ைஸ்தூரி ரங்ைன் ைல்விக் குழு தாக்ைல் வசய்த ைல்விக் 

வைாள்வைவய அடிப்பவடயாை வைத்து ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் புதிய 

ைல்விக்வைாள்வை உருைாக்ைப்பட்டது. இதற்கு மத்திய அவமச்சரவை, 

ைடந்த ஆண்டு ெூவல 29ஆம் கததி ஒப்புதல் அளித்தது. இது தற்கபாது 

நாடு முழுைதும் அமல்படுத்தப்பட்டு ைருகிறது. 

புதிய ைல்விக்வைாள்வையின்படி 10+2 என்ற பள்ளிப்பாடமுவற மாற்றப்பட் 

-டு, 5+3+3+4 என்ற அடிப்பவடயில் 3 முதல் 8 ையது, 8 முதல் 11 ையது, 11 

முதல் 14 ையது, மற்றும் 14-18 ையது ஆகிய மாணைர்ைளுக்ைாை பாடமு 

-வற மாற்றப்படும். மாணைர்ைளுக்குக் குவறந்தபட்சம் ஐந்தாம் ைகுப்பு 

ைவரயில், தாய்வமாழி, உள்ளூர் வமாழி, பிராந்திய வமாழி, பயிற்று 

வமாழியாை இருக்ை கைண்டும். 

பல்ைவலக்ைழைங்ைள் மற்றும் உயர்ைல்வி பயில விரும்பும் மாணைர்ைளுக் 

-கு வபாதுைான நுவழவுத்கதர்வு நடத்தப்படும். மாணைர்ைளின் பள்ளிப் 

பாடங்ைள் அளவு குவறக்ைப்படும். ஆறாம் ைகுப்பிலிருந்து மாணைர்ைள் 

வதாழிற்ைல்வி ைற்ை ஊக்ைப்படுத்தப்படுைார்ைள் என்பன உள்ளிட்ட 

பல்கைறு அம்சங்ைள் இதில் கூறப்பட்டுள்ளன. 

ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய வமாழிைளில் மட்டுகம கதசிய 

ைல்விக்வைாள்வை வைளியிடப்பட்டது. இதற்ைான பிராந்திய வமாழிவபயர்ப்பு 

-ைள் வைளியிடப்படும் என்று மத்திய அரசு வதரிவித்திருந்த நிவலயில், 

தற்கபாது 17 பிராந்திய வமாழிைளில் ைல்விக்வைாள்வை வமாழிவபயர்ப்பு 

வைளியாகியுள்ளது. ைன்னடம், மவலயாளம், வதலுங்கு, வைாங்ைணி, 

குெராத்தி, ைாஷ்மீரி, கநபாளி, ஒடியா, அசாமி, வபங்ைாலி, கபாகடா, மராத்தி, 

பஞ்சாபி, கடாக்ரி, வமதிலி, மணிப்புரி, சந்தாலி ஆகிய 17 வமாழிைளில் 

கதசிய ைல்விக்வைாள்வை வமாழிவபயர்க்ைப்பட்டு - 2020 என்ற 

இவணயதளத்தில் வைளியாகியுள்ளது. எனினும் இதில் தமிழ் வமாழிக்ைா 

-ன வமாழிவபயர்ப்பு இடம்வபறவில்வல. 

புதிய கதசிய ைல்விக்வைாள்வைவய அமல்படுத்த தமிழைத்தில் ைடுவமயா 

-ன எதிர்ப்புைள் இருந்துைரும் சூழலில் தற்கபாது அதன் வமாழிவபயர்ப்பில் 

கூட தமிழ்வமாழி இடம்வபறாதது சர்ச்வசவய ஏற்படுத்துைதாை அவமந்துள் 

-ளது. இதற்கு தமிழ் ஆர்ைலாா்ைள், ைல்வியாளர்ைள் ைண்டனம் வதரிவித்து 

-ள்ளனர். இதுகுறித்து மத்திய ைல்வி அவமச்சைம் உரிய நடைடிக்வை 

எடுத்து தமிழ் வமாழியிலும் கதசிய ைல்விக்வைாள்வை வைளியிடப்பட 

கைண்டும் என அைர்ைள் கைாரிக்வை விடுத்துள்ளனர். 

 

2. உச்சநீதிமன்ற புதிய தவலவம நீதிபதியாை NV ரமணா பதவிகயற்பு 

உச்சநீதிமன்றத்தின் தவலவம நீதிபதியாை N V ரமணா வபாறுப்கபற்றுக் 

வைாண்டார். உச்சநீதிமன்ற தவலவம நீதிபதியாை இருந்த கபாப்கடவின் 

பதவிக்ைாலம் முடிைவடந்த நிவலயில், N V ரமணா வபாறுப்கபற்றார்.  

ஆந்திர மாநிலத்வதச் கசர்ந்த ரமணா, ஆந்திர உயர்நீதிமன்றம், மத்திய 

மற்றும் மாநில நிர்ைாை தீர்ப்பாயங்ைளில் பணியாற்றியுள்ளார். கமலும், 

ைடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் ஆந்திர உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாைவும் 

நியமிக்ைப்பட்டார். இைருக்கு குடியரசுத்தவலைர் இராம்நாத் கைாவிந்த் 

பதவிப்பிரமாணம் வசய்துவைத்தார். அடுத்தாண்டு ஆை.26 ைவர ரமணா 

உச்சநீதிமன்ற தவலவம நீதிபதியாைச் வசயல்படுைார். 

 

3. ைகரானா தடுப்பூசி, ஆக்சிெனுக்கு சுங்ை ைரி விலக்கு: மத்திய அரசு 

நாட்டில் ைகரானா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிைரித்து ைரும் நிவலயில், 

ைகரானா தடுப்பூசி, மருத்துை ஆக்சிென் மற்றும் ைகரானா சிகிச்வச 

வதாடர்பான உபைரணங்ைளுக்கு சுங்ை ைரி விதிப்பிலிருந்து மத்திய அரசு 

விலக்ைளித்தது. நாட்டில் ஆக்சிென் வையிருப்வப அதிைரிப்பது வதாடர்பாை 

பிரதமர் கமாடி தவலவமயில் நவடவபற்ற ஆகலாசவன கூட்டத்தில் 

இதற்ைான முடிவு எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து அரசு வசய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாைது: அதிைரித்து ைரும் 

கதவைவய பூர்த்தி வசய்யும் ைவையில் ஆக்சிென் மற்றும் ஆக்சிென் 

வதாடர்பான உபைரணங்ைளுக்கு மும்மாத ைாலத்துக்கு அடிப்பவட சுங்ை 

ைரி மற்றும் சுைாதார ைரியிலிருந்து முழு விலக்கு அளிப்பது என பிரதமர் 

தவலவமயிலான கூட்டத்தில் முடிவைடுக்ைப்பட்டது. இம்முடிவு உடனடியா 

-ை நவடமுவறக்கு ைருைதாைவும் அறிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அதுகபால, இறக்குமதி வசய்யப்படும் ைகரானா தடுப்பூசிக்ைான சுங்ை ைரி 

-வயயும் மும்மாத ைாலத்துக்கு ரத்து வசய்ைது என்று முடிவைடுக்ைப்பட்டு, 

அந்த நவடமுவறயும் உடனடியாை அமலுக்கு வைாண்டுைரப்பட்டுள்ளது. 

இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்ைப்பட்ட முடிவின்படி, மீட்டருடன் கூடிய ஆக்சிென் 

வசலுத்தும் ைருவி, டியூப் மற்றும் இவணப்பு உபைரணங்ைள், ஆக்சிென் 

குப்பி, ைாயு நிரப்பும் உபைரணம், கசமிப்பு கடங்குைள், சிலிண்டர்ைள், 

கிவரகயாவெனிக் சிலிண்டர் மற்றும் கடங்குைள் உள்பட ஆக்சிென் வதாட 

-ர்பான 16 உபைரணங்ைளுக்கு சுங்ை ைரி மற்றும் சுைாதார ைரி விதிப்பில் 

இருந்து 3 மாதங்ைளுக்கு விலக்கு அளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

கமலும் வசயற்வை சுைாசக் ைருவி (வைன்டிகலட்டர்) மற்றும் அதனுடன் 

வதாடர்புவடய பிற உபைரணங்ைளுக்கு இறக்குமதி ைரி மற்றும் சுைாதார 

ைரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்ைப்பட்டுள்ளது என்று அந்த வசய்திக்குறிப்பில் 

வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

வைளிநாடுைளிலிருந்து வைாண்டுைரப்படும் தடுப்பூசிைளுக்கு தற்கபாது 10% 

சுங்ை ைரி அல்லது இறக்குமதி ைரிவய மத்திய அரசு விதித்து ைருகிறது. 

ைரும் கம.1 கததி முதல் 18 ையதுக்கு கமற்பட்கடாருக்கு தடுப்பூசி 

வசலுத்தப்படவுள்ள நிவலயில், மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கும் இந்த ைரி 

விலக்கு வைளிநாட்டு தடுப்பூசிைள் குவறந்த விவலயில் கிவடப்பவதயும் 

தட்டுப்பாடின்றி தடுப்பூசி கிவடப்பவதயும் உறுதிப்படுத்தும். 

அண்வமயில், மத்திய அரசு அைசர ைால பயன்பாட்டுக்கு அனுமதி அளித்த 

ரஷியாவின் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசிைள் இம்மாத இறுதியில் அல்லது 

அடுத்தமாதம் இந்தியா ைந்தவடயவுள்ளன. அதுகபால மாடர்னா, ொன்சன் 

& ொன்சன் உள்ளிட்ட தடுப்பூசி நிறுைனங்ைளும் அைற்றின் ைகரானா 

தடுப்பூசிைவள இந்தியாவில் அைசரைால பயன்பாட்டுக்கு அனுமதிக்ை 

கைாரிக்வை விடுத்துள்ளன. இத்தவையச் சூழலில் மத்திய அரசு இந்த ைரி 

விலக்வை அறிவித்திருக்கிறது. 

முன்னதாை, ைகரானா பாதிக்ைப்பட்டைர்ைளுக்ைான சிகிச்வசக்கு அத்தியா 

-ைசியமான வரம்வடசிவிர் மருந்துக்கு இறக்குமதி ைரி விலக்வை மத்திய 

அரசு அளித்தது. அந்த மருந்து ஏற்றுமதிக்கும் தவட விதித்தது. 

 

4. இந்தியா-ஸ்வீடன் சுற்றுச்சூழல் பாதுைாப்பு திட்டத்தில் இவணந்தது 

அவமரிக்ைா 

சுற்றுச்சூழவலப் பாதுைாப்பதற்ைாை இந்தியாவும் ஸ்வீடனும் ஒருங்கிவண 

-ந்து வசயல்படுத்திைரும் திட்டத்தில் அவமரிக்ைா இவணந்தது.  

சுற்றுச்சூழவலப் பாதுைாக்கும் கநாக்கில் ‘வதாழிற்துவற மாற்றத்துக்ைான 

தவலவமத்துை குழு’ (லீட் இட்) என்ற திட்டத்வத இந்தியாவும் ஸ்வீடனும் 

 



         

    

இவணந்து வசயல்படுத்தி ைருகின்றன. அண்வமயில் அவமரிக்ைா சார்பில் 

நவடவபற்ற பருைைாலமாற்ற மாநாட்டில், லீட் இட் திட்டத்தில் இவணைதற் 

-கு அந்நாட்டு அதிபர் கொ வபடன் விருப்பம் வதரிவித்திருந்தார். இந்தத் 

திட்டத்தின் ைாயிலாை, சுற்றுச்சூழல் பாதுைாப்பு விைைாரத்தில் இந்தியாவுட 

-ன் இவணந்து வசயல்பட உள்ளதாை அைர் வதரிவித்தார். 

 

5. பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருள்ைளின் ஏற்றுமதி 26% அதிைரிப்பு: 

மத்திய அரசு 

இந்தியாவின் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருள்ைள் ஏற்றுமதி 2020-21 

நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-பிப்ரைரிக்கு இவடப்பட்ட ைாலைட்டத்தில் 26.51% 

அதிைரித்துள்ளது என மத்திய அரசு வதரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து ைர்த்தை 

அவமச்சைம் வைளியிட்ட புள்ளிவிைரத்தில் வதரிவித்துள்ளதாைது: ைகரானா 

கபரிடர் வதாடாா்பான பல்கைறு சைால்ைளுக்கிவடயிலும் 2020-21ஆம் 

நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் பிப்ரைரி ைவரயிலான 11 மாத ைாலைட்டத்தில் 

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருள்ைளின் ஏற்றுமதி 26.51% அதிைரித்து 

`43,798 கைாடிவய எட்டியுள்ளது. 

குறிப்பாை, பதப்படுத்தப்பட்ட ைாய்ைறிைள், பருப்பு ைவைைள், பழங்ைள், 

பழச்சாறுைள், நிலக்ைடவல, ஆல்ைஹால் பானங்ைள், பிண்ணாக்கு, 

அரவைப் வபாருள்ைள் உள்ளிட்டைற்றின் ஏற்றுமதி சிறப்பான அளவில் 

கமம்பட்டது. பதப்படுத்தப்பட்ட ைாய்ைறி மற்றும் ஆல்ைஹால் பானங்ைள் 

கபான்ற மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வபாருள்ைளின் ஏற்றுமதி ஏப்ரல்-பிப்ரைரி 

ைாலைட்டத்தில் 40 சதவீதத்துக்கும் கமல் ைளர்ச்சி ைண்டுள்ளது என 

அந்தப் புள்ளிவிைரத்தில் வதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

6. ஆக்சிென் கதவைக்கு 104-ஐ வதாடர்பு வைாள்ளலாம் – தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவிப்பு! 

தமிழ்நாட்டு மருத்துைமவனைள் ஆக்சிென் கதவைக்கு 104 என்ற அைசர 

எண்வண வதாடர்பு வைாள்ளலாம் என்று தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

மருத்துை ஆக்சிென் ைழங்ைல் வதாடர்பான சிக்ைல்ைவளத் தீர்க்ை, மருந்து 

ைட்டுப்பாட்டு இயக்குநரின்கீழ் 24 மணி கநரமும் இயங்கும் அவழப்பு 

வமயத்வத தமிழ்நாடு அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

7. புதிதாை 551 ஆக்ஸிென் உற்பத்தி வமயம் அவமக்ை பிரதமர் உத்தரவு 

நாடு முழுைதும் புதிதாை 551 ஆக்ஸிென் உற்பத்தி நிவலயங்ைவள 

அவமக்ை பிரதமர் உத்தரவிட்டுள்ளார். நாட்டில் ைகரானா இரண்டாமவல 

கைைமாை பரவிைரும் நிவலயில், ஆக்ஸிென் பற்றாக்குவறயால் பலர் 

உயிரிழந்து ைருகின்றனர். இந்நிவலயில், PM கைர்ஸ் நிதியிலிருந்து நாடு 

முழுைதும் உள்ள அவனத்து மாைட்ட அரசு மருத்துைமவனைளிலும் வமாத் 

-தம் 551 ஆக்ஸிென் உற்பத்தி நிவலயம் அவமக்ை கமாடி உத்தரவிட்டுள் 

-ளார். கமலும், இந்த நிவலயங்ைளில் உற்பத்தி வசய்யப்படும் ஆக்ஸிென் 

அந்த மாைட்டத்தில் உள்ள பிற மருத்துைமவனைளுக்கு ைழங்ைப்படும் 

எனத் வதரிவித்துள்ளனர். 

 

8.‘அஸ்ட்கராசாட்’ வசயற்வைக்கைாள் தரவுைவளப்வபற விண்ணப்பிக்ைலாம் 

நாடு முழுைதும் உள்ள ைானியலாளர்ைள், ஆர்ைலர்ைள் ‘அஸ்ட்கராசாட்’ 

வசயற்வைக்கைாளின் தரவுைவளப் வபற கம.31’க்குள் விண்ணப்பிக்ைலாம் 

என்றும் கதர்ைாகும் நபர்ைளுக்கு தைைல்ைளுடன் உரிய நிதியுதவியும் 

ைழங்ைப்படும் என்றும் ISRO அறிவித்துள்ளது. ISRO சார்பில் ைானியல் 

ஆய்வுக்ைாை PSLV ஏவுைலம்மூலம் அஸ்ட்கராசாட் வசயற்வைக்கைாள் 

ஆந்திர பிரகதச மாநிலத்துக்குட்பட்ட ஸ்ரீஹரிகைாட்டாவில் இருந்து 2015ஆம் 

ஆண்டு வசப்.28’இல் விண்ணில் வசலுத்தப்பட்டது. விண்வைளியில் உள்ள 

புற ஊதாக் ைதிர்ைள், அங்கு பரவும் X ைதிர்ைள் இயக்ைம், நட்சத்திரங்ைளின் 

வசயல்பாடு ஆகியைற்வற ஆய்வுவசய்ய அஸ்ட்கராசாட் பயன்படுத்தப்படுகிற 

-து. 2018ஆம் ஆண்டு முதல் அஸ்ட்கராசாட் அனுப்பிய படங்ைள், தரவுைள் 

உள்ளிட்ட விைரங்ைவள வபாதுவைளியில் ISRO வைளியிட்டு ைருகிறது. 

இவை பல்கைறு முக்கிய அறிவியல் ஆய்வுைளுக்குப் பயனுள்ளதாை 

அவமந்தது. அஸ்ட்கராசாட் அனுப்பிய படங்ைள் மூலம், பூமியில் இருந்து 9.3 

பில்லியன் ஒளியாண்டுைள் வதாவலவில் நட்சத்திரக் கூட்டங்ைள் இருப்பது 

ைடந்த ஆண்டு ைண்டறியப்பட்டது. இந்த நிவலயில் அஸ்ட்கராசாட்டின் 

தரவுைவளப் பயன்படுத்தி ஆய்வு வசய்ைதற்கு ISRO மீண்டும் அவழப்பு 

விடுத்துள்ளது. இது வதாடர்பாை ISRO வைளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘நாடு 

முழுைதும் உள்ள ைானியல் ஆய்ைாளர்ைள், ஆர்ைலர்ைள் அஸ்ட்கராசாட் 

வசயற்வைக்கைாளின் தரவுைவளக்வைாண்டு ஆய்வுைவள கமற்வைாள்ளலா 

-ம். விருப்பம் உள்ளைர்ைள் தங்ைள் திட்ட ஆய்ைறிக்வை விைரங்ைவள கம 

31’க்குள் மின்னஞ்சல் முைைரிக்கு அனுப்ப கைண்டும். இதில் கதர்ைாகும் 

நபாா்ைளுக்கு தைைல்ைளுடன் உரிய நிதியுதவியும் ைழங்ைப்படும். 

 

9. கைாத்தகிரியிலிருந்து ஐக்கிய நாடுைள் சவபயில் ஒலித்த சிறுைன் குரல் 

கைாத்தகிரியிலுள்ள குழந்வத உரிவம ஆர்ைலர் பி ராகுல், ஐக்கிய நாடுைள் 

சவபயின் குழந்வதைளின் உரிவமைள் மாநாட்டின் முதல் இவணயைழி 

ைருத்தரங்கில் பங்கைற்று வபருவம கசர்த்துள்ளார். கைாத்தகிரி 

அருகையுள்ள ைாக்ைாகசாவல கிராமத்தில் ைசித்து ைருபைர் ராகுல் (13).  

இைர் கைாத்தகிரி அருகையுள்ள கைர்வைாம்வப அரசு உயர்நிவலப்பள்ளியி 

-ல் ஏழாம் ைகுப்பு படித்து ைருகிறார். தனது ஏழாைது ையதிலிருந்கத 

சுற்றுச்சூழல், குழந்வதைளின் உரிவம உள்ளிட்டைற்றின்மீது அதிை 

அக்ைவற வைாண்டைராைார். இதன் ைாரணமாை கைர் அறக்ைட்டவளயின் 

சார்பில் ைாக்ைாகசாவல கிராமத்தில் நடத்தப்படும் குழந்வதைள் வசயல்பாட் 

-டு வமயத்தில் இவணந்து ைாழ்வியல் ைல்வி, குழந்வதைளின் உரிவம 

ைல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைல்வி ஆகிய பிரிவுைளில் இைருக்கு பல்கைறு 

சிறப்பு பயிற்சிைளும் ைழங்ைப்பட்டன. 

இதில் சிறப்பாைப் பங்கைற்ற ராகுல் கைர் அறக்ைட்டவளயுடன் இவணந்து 

மரக்ைன்றுைள் நடுைது, விவதப்பந்துைள் தயாரிப்பது, வநகிழி வபைளுக்கு 

எதிரான பிரசாரம் உள்ளிட்டைற்றில் தன்வன ஈடுபடுத்தி ைந்துள்ளார். 

இந்நிவலயில் ஐக்கிய நாடுைள் சவப சார்பில் அண்வமயில் நடத்தப்பட்ட 

இவணயைழி ைருத்தரங்கில் இந்தியாவின் சார்பில் இைர் பங்கைற்றுள்ளா 

-ர். தன்வன ‘ைனங்ைளின் சகைாதரர்’ என அவழத்துக்வைாள்ளும் இைர், 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் குழந்வத உரிவமைள் என்ற தவலப்பில் இந்தியாவி 

-லிருந்து பங்கைற்ற ஒகர சிறுைன் ஆைார். 

இந்தியா, கநபாளம், பாகிஸ்தான், ஆப்ைானிஸ்தான் ஆகிய நாடுைளின் 

சுற்றுச்சூழல் உரிவமைள் குறித்த குழந்வதைளின் கைாரிக்வைைவள அைர் 

முன்வைத்துள்ளார். இந்தக் ைருத்தரங்கில் ஐநா சவபயின் குழந்வதைள் 

நல உரிவமக்குரல் உறுப்பினர்ைள், குழுவின் முந்வதய தவலைர்ைள், 

சர்ைகதச குழந்வதைள் உரிவம நல அவமப்புைள் பங்கைற்று, பருைநிவல 

மாற்றம் குழந்வதைளின் ைாழ்க்வைவய எவ்ைாறு ைடுவமயாை பாதிக்கிற 

-து என்பது குறித்தும் விைாதித்துள்ளனர். இக்ைருத்தரங்கில் அரசுைளும், 

சமூைங்ைளும் தூய்வமயான சூழலுக்ைான உரிவமவய ைழங்ைவும், 

அைர்ைளின் எதிர்ைாலத்வதப் பாதுைாப்பாைவும் மாற்ற கைண்டிய கநரம் 

இதுவைன ராகுல் ைலியுறுத்தியுள்ளார். 

 

10. பத்திரிவையாளர்ைள் இழந்த சுதந்திரம்! 

சமூை நிைழ்வுைவள மக்ைளிடம் எடுத்துச் வசல்ைதில் பத்திரிவையாளர்ைளு 

-க்கு முக்கிய பங்குண்டு. உண்வம நிைழ்ச்சிைவள மக்ைளுக்குக்வைாண்டு 

வசல்லகைண்டும் என்ற கநாக்கில் பத்திரிவைைள் வசயல்பட்டு ைருகின்ற 

-ன. பத்திரிவைைள், பத்திரிவையாளர்ைளின் வசயல்பாட்டுக்கு சுதந்திரம் 

மிைவும் முக்கியமானது. எந்தவிதத் தவலயீடும் இல்லாமல் அைர்ைள் வசய 

-ல்பட்டால்தான் உண்வமயான தைைல்ைவள மக்ைள் அறிந்துவைாள்ள 

முடியும். பத்திரிவையாளர்ைளின் சுதந்திரமான வசயல்பாட்டுக்கு இந்திய 

அரசவமப்புச் சட்டகம ைழிகைாலுகிறது. 

அரசவமப்புச் சட்டத்தின் 19 (1) (ஏ) பிரிைானது, சுதந்திரமாைக் ைருத்து வைளி 

-யிடும் உரிவமவய ைழங்குகிறது. அதுகை, பத்திரிவையாளர்ைளின் சுதந் 

-திரமான வசயல்பாட்டுக்கு அடிப்பவடயாை உள்ளது. 

தற்கபாவதய ைாலைட்டத்தில் பத்திரிவையாளர்ைள் மீதும் பத்திரிவை 

நிறுைனங்ைள் மீதுமான ைன்முவற அதிைரித்துள்ளது. அைர்ைள் 

சுதந்திரமாைச் வசயல்படுைவத பயங்ைரைாத அவமப்புைள், தீவிரைாத 

அவமப்புைள் உள்ளிட்டவை தடுக்ை முயற்சிக்கின்றன. சில நாட்டு 

அரசுைகள பத்திரிவை சுதந்திரத்வதக் கைள்விக்குறியாக்கி ைருகின்றன. 

சில நாடுைளில் பத்திரிவையாளர்ைள் வைால்லப்படுைதும் நிைழ்கிறது.  

இந்தியாவின் வைௌரி லங்கைஷ், சவூதி அகரபியாவின் ெமால் ைக ாகி 

என அந்தப் பட்டியல் வதாடர்ந்து நீண்டு வைாண்கட இருக்கிறது. உலை 

அளவில் ைடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் மட்டுகம சுமார் 50 பத்திரிவையாளர்ை 

-ள் வைால்லப்பட்டதாை ‘எல்வலைளற்ற நிருபர்ைள்’ அவமப்பு வதரிவிக்கிறது. 

நடப்பு ஆண்டுக்ைான பத்திரிவை சுதந்திரக் குறியீட்வட ‘எல்வலைளற்ற 

நிருபர்ைள்’ அவமப்பு வைளியிட்டுள்ளது. அதில் வமாத்தமுள்ள 180 நாடுைளி 

-ல் நார்கை முதலிடத்தில் உள்ளது. முதல் 4 இடங்ைவள ஸ்ைான்டிகனை 

-யியா என்று அறியப்படும் நாடுைள் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்ைது.  

இந்தியா 142ஆைது இடத்தில் உள்ளது. ைடந்த ஆண்டும் இந்தியா இகத 

இடத்தில்தான் இருந்தது. ைடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் 133ஆைது இடத்தில் 



         

    

இருந்தது. பத்திரிவையாளர்ைளுக்கு மிைவும் ஆபத்து நிவறந்த நாடுைளில் 

ஒன்றாை இந்தியாவை அந்த அவமப்பு பட்டியலிட்டுள்ளது.  

ைாைல்துவறயினர், அரசியல் வசல்ைாக்கு வைாண்கடார், சில அவமப்புை 

-வளச் கசர்ந்கதார் உள்ளிட்கடாரிடமிருந்து பத்திரிவையாளர்ைள் திட்டமிட் 

-ட தாக்குதவல அதிைம் எதிர்வைாண்டு ைருைதாை அந்த அறிக்வையில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. ெனநாயைம் தவழப்பதற்கும் நாட்டின் சுதந்திரம் நிவலப்ப 

-தற்கும் பத்திரிவைைளும் பத்திரிவையாளர்ைளும் எந்தவிதத் தவலயீடுமி 

-ன்றி சுதந்திரமாைச் வசயல்படுைது அைசியம் என்பவத அறிஞர்ைளும் நிபு 

ணர்ைளும் சுட்டிக்ைாட்டியுள்ளனர். 

பத்திரிவை சுதந்திரம் - முதல் ஐந்து நாடுைள் 

1-நார்கை 

2-பின்லாந்து 

3-ஸ்வீடன் 

4-வடன்மார்க் 

5-கைாஸ்டா ரிைா 

பத்திரிவை சுதந்திரம் - ைவடசி ஐந்து நாடுைள் 

176-ஜிபூட்டி 

177-சீனா 

178-துர்க்வமனிஸ்தான் 

179-ைட வைாரியா 

180-எரித்ரியா 

 

 

 

 



         

    

1.சமீபத்தில் 2021 ஏப்ரலில், S&P குள ோபல் மதிப்பீடுகள் வெளியிட்ட 

அறிக்ககயின்படி, நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவின் ெ ர்ச்சி 

முன்கணிப்பு சதவீதம் என்ன? 

அ) 6 சதவீதம் 

ஆ) 8 சதவீதம் 

இ) 11 சதவீதம்  

ஈ) 14 சதவீதம் 

✓ S & P குள ோபல் மதிப்பீடுகள், ஆசிய-பசிபிக் நிதி நிறுவனங்கள் குறித்த 

தனது அறிக்ககயில், நடப்பு நிதியோண்டில் இந்திய பபோரு ோதோரம் 11 

சதவீதமோக வ ர்ச்சியகடயும் என்று கணித்துள் து. அதிகோரப்பூர்வ 

மதிப்பீடுகளின்படி, 2020-21ஆம் நிதியோண்டில், இந்திய பபோரு ோதோரம் 

8 சதவீத அ வுக்கு சுருங்கும். 

 

2. ‘COVIRAP’ வதோழில்நுட்பத்கத உருெோக்கிய நிறுெனம் எது? 

அ) NIT திருச்சிரோப்பள்ளி 

ஆ) AIIMS 

இ) MIT 

ஈ) IIT கரக்பூர்  

✓ கரக்பூர் - இந்திய பதோழில்நுட்ப நிறுவனம் தனது சுகோதோர தயோரிப்போன 

‘COVIRAP’ஐ வணிகமயமோக்கியுள் து. இது, COVID ந ோய்த்த ோற்றை 

கண்டறியும் த ோழில்நுட்பமோகும். எளிய முகையில், மலிவு கட்டணத்தில் 

ளமற்பகோள் ப்படும் இப்பரிளசோதகனயின் முடிவுகக , 45 நிமிடத்தில் 

திைன்ளபசியின் பசயலியின் வோயிலோக பபற்றுக்பகோள் லோம். 

 

3. ஏப்ரல்.1 அன்று எந்த மோநிலத்தின் உதய நோள், ‘உத்கல் திெோஸ்’ 

எனக் வகோண்டோடப்படுகிறது? 

அ) பதலங்கோனோ 

ஆ) ஆந்திர பிரளதசம் 

இ) ஒடிஸோ  

ஈ) கர்நோடகோ 

✓ இந்திய மோநிலமோன ஒடிஸோ, 1936 ஏப்ரல்.1 அன்று உருவோக்கப்பட்டது. 

அதன் மோநில நோள், ‘உத்கல் திவோஸ்’ என அகைக்கப்படுகிைது.  மோநிலம் 

முழுவதும் இந்த நோள் பகோண்டோடப்படுகிைது. முந்கதய பீகோர் மற்றும் 

ஒடிஸோ மோகோணத்திலிருந்து ஒடிஸோ ஒரு தனி மோநிலமோக உருவோன 

நிகனவோக, அந்த நோள் பகோண்டோடப்படுகிைது. 

 

4. உலக ள ோமிளயோபதி நோள் வகோண்டோடப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 10  

ஆ) ஏப்ரல் 11 

இ) ஏப்ரல் 12 

ஈ) ஏப்ரல் 13 

✓ ஆண்டுந ோறும் ஏப்.10 உலக ள ோமிளயோபதி நோள் பகோண்டோடப்போடுகி 

-ைது. “Homeopathy- Roadmap for Integrative Medicine” என்பது  டப்பு 

ஆண்டில் (2021) வரும் இந்   ோளுக்கோனக் கருப்தபோருளோகும். 

ள ோமிளயோபதி மருத்துவ முகையின் தந்கத என்று அகைக்கப்படும் 

மருத்துவர் சோமுளவல் ள ன்ளமனின் பிைந்தநோக  நிகனவுகூரும் 

வககயில் இந்த நோள் பகோண்டோடப்படுகிைது. 

 

5. ளதசிய போதுகோப்போன தோய்கமப்பருவ நோள் வகோண்டோடப்படுகிற 

ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 10 

ஆ) ஏப்ரல் 11  

இ) ஏப்ரல் 12 

ஈ) ஏப்ரல் 13 

✓ கர்ப்பிணி மற்றும் போலூட்டும் பபண்களுக்கு மகப்ளபறு பரோமரிப்பு குறித்த 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவதற்கோக ளதசிய போதுகோப்போன தோய்கமப் 

பருவ நோள் ஒவ்ளவோர் ஆண்டும் ஏப்ரல்.11 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

✓ இந்தியோவின் போதுகோப்போன தோய்கமப்பருவத்துக்கோன பவண்ணோடோ 

கூட்டணியின் (White Ribbon Alliance for Safe Motherhood, India) ஒரு 

முன்பனடுப்போக இந்நோள் பகோண்டோடப்போடுகிைது. “Stay at Home during 

Coronavirus, keep Mother and Newborn Safe from Coronavirus” என்பது 

 டப்போண்டில் (2021) வரும் இந் ோளுக்கோனக் கருப்தபோருளோகும். 

 

6. ஜோலியன்ெோலோ போக் படுவகோகல நடந்த ஆண்டு எது? 

அ) 1919  

ஆ) 1820 

இ) 1819 

ஈ) 1857 

✓ ஜோலியன்வோலோ போக் படுபகோகல (1919): பிரிட்டிஷ் அரசோங்கத்தின் அடக் 

-குமுகைக் பகோள்கககளுக்கு எதிர்ப்புத் பதரிவித்து, நிரோயுதபோணியோன 

மக்கள் அமிர்தசரஸில் உள்  ஜோலியன்வோலோ போக் என்ை இடத்தில் 1919 

ஏப்ரல் 13 அன்று கூடியிருந்தனர். மக்கள் கி ர்ச்சிகய அடக்குவதற்கோக, 

பஜனரல் டயர் தனது துருப்புக்கக  முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி அவர்கள் 

மீது துப்போக்கிச்சூடு நடத்த உத்தரவிட்டோன். 

✓ அத்ளதோட்டத்தில் பிரிட்டிஷ்கோரர்க ோல் நடத்தப்பட்ட கோட்டுமிரோண்டித்த 

-னமோன பசயல், வரலோற்றில், ஜலியன்வோலோ போக் படுபகோகல (அல்லது 

அமிர்தசரஸ் படுபகோகல) என்று அறியப்பட்டது. 

 

7. ளதசிய குடிகமப் பணிகள் நோள் வகோண்டோடப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 20 

ஆ) ஏப்ரல் 21  

இ) ஏப்ரல் 22 

ஈ) ஏப்ரல் 23 

✓ 1947 ஏப்.21 அன்று இந்தியோவின் முதல் உள்துகை அகமச்சரோன சர்தர் 

வல்லபோய் பளடல், தகுதிகோண் பருவத்திலிருந்த நிர்வோக ளசகவ 

அதிகோரிகளின் மத்தியில் உகரயோற்றினோர். தில்லியின் பமட்கோல்ப் 

மோளிககயில் நடந்ளதறிய அவ்வரலோற்றுச் சிைப்புமிக்க உகரநிகழ்த்தலி 

-ன்ளபோது, அரசு ஊழியர்கக  “இந்தியோவின் எஃகு சட்டகம்” என அவர் 

விவரித்தோர். இந்நிகழ்கவ நிகனவுகூரும் வககயில், நோடு முழுவதும் 

ஏப்.21 அன்று குடிகமப்பணிகள் நோள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 

8. ளதசிய பஞ்சோயத்து ரோஜ் நோள் வகோண்டோடப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 23 

ஆ) ஏப்ரல் 24  

இ) ஏப்ரல் 25 

ஈ) ஏப்ரல் 26 

✓ ஒவ்ளவோர் ஆண்டும் ஏப்ரல்.24 அன்று பஞ்சோயத்து ரோஜ் அகமச்சகத்தோல் 

ளதசிய பஞ்சோயத்து ரோஜ் நோள் பகோண்டோடப்படுகிைது. உள் ோட்சிகக  

சட்டரீதியோக வலுப்படுத்த 1993ஆம் ஆண்டு இளத நோளில், அரசியலகமப்பு 

(73ஆவது சட்டதிருத்தம்) சட்டம், 1992 அமலுக்கு பகோண்டுவரப்பட்டது. 

 

9. உலக நூல் & பதிப்புரிகம நோள் ககடபிடிக்கப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 22 

ஆ) ஏப்ரல் 23  

இ) ஏப்ரல் 24 

ஈ) ஏப்ரல் 25 

✓ உலக நூல் மற்றும் பதிப்புரிகம நோள் (World Book and Copyright Day) 

அல்லது உலக நூல் நோள் என்பது வோசித்தல், பதிப்பித்தல் மற்றும் பதிப்புரி 

-கமயூடோக அறிவுசோர் பசோத்துக்கக ப் போதுகோத்தல் ஆகியவற்கை 

வ ர்க்கும் ளநோக்குடன் ஐநோ கல்வி, அறிவியல் & பண்போட்டு நிறுவனம் 

ஆண்டுளதோறும் ஏப்.23 அன்று நடத்தும் ஒரு நிகழ்வோகும். 

✓ உலக இலக்கியத்துக்கோன ஒரு குறியீடோகளவ இந்நோள் ளதர்வு பசய்யப்ப 

-ட்டதோக UNESCO அறிவித்துள் து. 1616ஆம் ஆண்டு இந்நோளிளலளய 

மிகுளவல் டி பசர்வண்ளடஸ், வில்லியம் ளேக்ஸ்பியர், இன்கோ டி லோ 

ளவகோ ஆகிளயோர் கோலமோனோர்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ஒவ்பவோரு நோட்டிலும் பல்ளவறு வசதிகக க்பகோண்ட, அகனத்து நூல் 

-களும் கிகடக்கும் வககயில் ஒரு நூல் தகலநகரத்கத உருவோக்கும் 

திட்டத்கத கடந்த 2001’இல் UNESCO பதோடங்கியது. ளமலும் ஒவ்ளவோர் 

ஆண்டும் ஒரு நகரத்கத நூல்களின் தகலநகரமோகத் ளதர்வு பசய்யும். 

2021ஆம் ஆண்டுக்கோன நூல்களின் தகலநகரமோக ஜோர்ஜியோ நோட்டின் 

தகலநகரமோன திபிலீசி நகரம் பதரிவோகியுள் து. 

 

10. உலக மளலரியோ நோள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 24 

ஆ) ஏப்ரல் 25  

இ) ஏப்ரல் 26 

ஈ) ஏப்ரல் 27 

✓ ஆண்டுந ோறும் ஏப்.25 அன்று உலக மளலரியோ நோள் ககடப்பிடிக்கப்படு 

-கிைது. “Reaching the 0-malaria target” என்பது நடப்போண்டில் (2021) 

வரும் உலக மளலரியோ நோளுக்கோனக் கருப்பபோரு ோகும். 

✓ உலக நலவோழ்வு அகமப்பின் 2019ஆம் ஆண்டுக்கோன அறிக்ககயின் 

படி, இந்தியோ, உலக ோவிய மளலரியோ போதிப்புகளில் மூன்று சதவீத 

போதிப்புக்கு கோரணமோக அகமகிைது. ளமலும், 2017ஆம் ஆண்டின் சூை 

-கல ஒப்பிடும்ளபோது, இந்தியோ, 49% அளவுக்கு மளலரிய போதிப்புகக  

குகைத்தளதோடு அதுசோர்ந்த இைப்புகக யும் 50.5% அ வுக்கு குகைத்து 

-ள் து. 

 


1. பகோடுமணல் அகழ்வோரோய்ச்சியில் இரும்பு உருக்கும் கட்டகமப்பு 

கண்டுபிடிப்பு 

பகோடுமணல் அகழ்வோரோய்ச்சியில் மண் அடுப்புக ோல் பசய்யப்பட்ட இரும்பு 

உருக்கும் கட்டகமப்பு இருந்ததற்கோன தரவுகள் கண்டறியப்பட்டுள் ன. 

ஈளரோடு மோவட்டம், பகோடுமணல் பநோய்யல் ஆற்றின் ககரளயோரம் பபோதுப் 

பணித் துகைக்குச் பசோந்தமோன இடத்தில் தமிைக பதோல்லியல் துகை 

மூலம் பத்தோவது முகையோக அகழ்வோரோய்ச்சி கடந்த பிப்ரவரி 26ஆம் ளததி 

பதோடங்கியது. பதோல்லியல் துகை அகைோய்வுத் திட்ட இயக்குநர் பஜ ரஞ்சித் 

தகலகமயில் பணிகள் நகடபபற்று வருகின்ைன. 

இதுகுறித்து பதோல்லியல் நிபுணர்கள் கூறியதோவது: இப்பகுதியில் 2,400 

ஆண்டுகளுக்கு முன்ளப மக்கள் வோழ்ந்துள் னர் என்பதற்கு குடியிருப்புக 

-ள், பயன்போட்டுப் பபோருள்கள், நோணயம், மண்போகன ஓடுகள், குறிப்புகள் 

ளபோன்ை தரவுகள் கிகடத்து வருகின்ைன. பல்ளவறு பகுதிகளில் நடந்த 

அகைோய்வில் 1,999 தமிழ் பிரோமி எழுத்து ஆவணங்கள் கிகடத்துள் ன. 

அதில் 1,000க்கும் ளமற்பட்டகவ இங்கு கிகடத்தகவ. இதன்மூலம் இப் 

பகுதியில் பபோ ஆ மு 400’க்கு முன்ளப பண்டமோற்றுகள், அறிவியல் சோர்ந்த 

பதோழில்நுட்பங்கள் ககயோ ப்பட்டது பதரியவருகிைது. 

தற்ளபோகதய அகைோய்வில் கருப்பு, பசம்மண் அடர்ந்த இப்பகுதியில் இரும்பு 

-க்கோன மூலப்பபோருள்கள் கிகடத்துள் ன. அவற்கை எடுத்து ககரளயோர 

-ம் 10’க்கும் ளமற்பட்ட மண் அடுப்புகளில் 1,800° பசல்சியசுக்கு ளமல் சூடு 

-படுத்தி இரும்கப பிரித்து எடுத்துள் னர். இரும்கப உருக்கி, மண் 

போத்திரத்தில் ளசகரித்து, கத்தி, ஈட்டி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள், ஆணி, கம்பி 

ளபோன்ை பயன்போட்டுப் பபோருள்கள் பசய்ததற்கோன அகடயோ ங்கள் 

கண்டறியப்பட்டுள் ன. 

இங்கு ளதோண்டப்பட்ட 30 குழிகளில் 12’க்கும் ளமற்பட்ட குழிகளில் அடுப்பு 

மூலம் ஆகல ளபோன்று இரும்பு உருக்கியதற்கோன அகடயோ மும், பிரித்து 

எடுத்தபின் விட்டுச்பசல்லப்பட்ட இரும்புக்கழிவுகளும் ளசகரிக்கப்பட்டுள்  

-ன. ஆய்வுபதோடரும்ளபோது ளமலும் பல தகவல்கள் கிகடக்க வோய்ப்புள் து. 

ளமலும் பசம்பு நோணயங்கள், தமிழ் பிரோமி எழுத்துகள், போகன ஓடுகள், 

கல்லகைகள், இரும்பு மூலப்பபோருள், கழிவுகள் கிகடத்துள் ன. 

இங்கு வசித்த மக்கள் ஆரம்பத்தில் ஆற்ைங்ககரகய ஒட்டியும், அதன்பின் 

ளபரழிவுக்குப்பின் உயரமோன பகுதிகளிலும் வசித்துள் னர். அவோா்கள் 

குடியிருப்புக்கு கிைக்ளக கல்லகைகள் அகமத்துள் னர். இங்குள்  

கல்லகைகள் பலகக கற்க ோல் அகை ஏற்படுத்தப்பட்டு, அதில் பபரிய மண் 

போகனக்குள் உடல்கள் கவக்கப்பட்டுள் ன. சில இடங்களில் ளநரடியோக 

போகனக்குள் எலும்புகள் கிகடத்துள் ன. 

புகதக்கப்பட்டவோறு எலும்பு அகமப்புகள் கிகடக்கவில்கல. இருப்பினும், 

மதுகர கோமரோஜர் பல்ககலக்கைகத்துக்கு இவற்கை அனுப்பி எந்த 

கோலத்கதச் ளசர்ந்த எலும்புகள் எனக் ளகட்டுள்ள ோம். இந்த அகைோய்வு 

வரும் ஜூகல வகர பதோடர வோய்ப்புள் து என்ைனர். 

 

2. மணலுரில் இன்று அகைோய்வு பதோடக்கம் 

கீைடியில் நடந்துவரும் ஏைோம்கட்ட அகைோய்வின் ஒருபகுதியோக மணலூரில் 

அகைோய்வுப்பணிகள் பதோடங்குகின்ைன. சிவங்கக மோவட்டம் திருபுவனம் 

அருளகயுள்  கீைடியில் கடந்த பிப்ரவரி மோதம் 13ஆம் ளததி ஏைோம்கட்ட 

அகைோய்வுப் பணிகள் பதோடங்கின. கீைடி, அகரம், பகோந்தகக ஆகிய மூன்று 

இடங்களில் அகைோய்வு நடந்துவருகிைது. ஆைோம்கட்ட அகைோய்வுப்பணிகள் 

கீைடி, அகரம், பகோந்தகக, மணலூர் ஆகிய நோன்கு இடங்களிலும் நடந்தன.  

ஏைோம்கட்ட அகைோய்வும் ளமற்கண்ட நோன்கு இடங்களிலும் நகடபபறும் 

என பதோல்லியல்துகை சோர்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. பணிகள் பதோடங்கி இரு 

மோதங்கள் கடந்துவிட்ட நிகலயில் மணலூரில் மட்டும் அகைோய்வுப் 

பணிகள் பதோடங்கப்படோமல் இருந்தது. 

மணலூரில் இடம் ளதர்வுபசய்வதில் ஏற்பட்ட கு றுபடி கோரணமோக பணிக 

-ள் பதோடங்கப்படவில்கல. ஆைோம்கட்ட அகைோய்வில் மணலூரில் ஏழு 

குழிகள் ளதோண்டப்பட்டு 39 பபோருள்கள் மட்டுளம கண்டறியப்பட்டதோல் 7 

ஆம் கட்ட அகைோய்வில் சரியோன இடத்கத ளதர்வு பசய்வதில் அதிகோரிகள் 

கவனமோக இருந்தனர். தற்ளபோது மணலூகரச் ளசர்ந்த ஜோனகி அம்மோள் 

என்பவரின் 1 ஏக்கர் நிலத்கத அகைோய்வுக்கோக பதோல்லியல்துகையினர் 

ளதர்வு பசய்துள் னர். 

மணலூர், அகரம், கழுளகர்ககட உள்ளிட்ட கிரோமங்களில் முக ப்போரி 

உற்சவம் உள்ளிட்டகவகள் நகடபபறும் ளபோது நிகைவோக மணலூர் 

முனியோண்டி ளகோயிலில் முடிவகடயும். தற்ளபோது வகர இந்த நிகழ்வு 

பதோடர்வதோல் பண்கடயகோலத்திற்கும் இம்முக ப்போரி உற்சவத்துக்கும் 

பதோடர்பு இருக்கலோம் எனக்கருதி மணலூரில் அந்த இடத்தில் அகைோய்வுப் 

பணிகயத் பதோடங்க திட்டமிடப்பட்டுள் து. 

பசப்டம்பர் மோதம் மகைக்கோலம் பதோடங்கிவிடும் என்பதோல் அதற்குள் 

விகரவோக அகைோய்வுப் பணிகக  முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள் து. கீைடியில் 

இதுவகர 3 குழிகள் மட்டும் ளதோண்டப்பட்டு சுடுமண்ணோல் பசய்யப்பட்ட 

தோயகட்கட, கல் உைவு கருவி, போகன ஓடுகள் உள்ளிட்டகவகள் 

கண்டறியப்பட்டுள் ன. தற்ளபோது ளமலும் இரு குழிகள் ளதோண்டும் பணி 

பதோடங்கியுள் து. பகோந்தகக, அகரம் ஆகிய இடங்களில் தலோ மூன்று 

குழிகள் ளதோண்டப்பட்டு பணிகள் நடந்து வருகின்ைன. 

 

3. தமிழில் புதிய கல்விக் பகோள்கக பவளியோனது 

புதிய கல்விக் பகோள்ககயின் உள்ளூர் பமோழிபபயோப்பு 17 பமோழிகளில் 

பவளியோகி, தமிழில் மட்டும் பவளியிடப்படவில்கல. இதற்கு பல்ளவறு 

தரப்பிலும் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிகலயில் தமிழ்பமோழிபபயர்ப்கப மத்திய 

கல்வி அகமச்சகம் பவளியிட்டுள் து. மத்திய அரசின் சோர்பில் 2019ஆம் 

ஆண்டு கஸ்தூரி இரங்கன் கல்விக்குழு தோக்கல்பசய்த கல்விக்பகோள்கக 

-கய அடிப்பகடயோகக்பகோண்டு 2020ஆம் ஆண்டில் புதிய கல்விக் 

பகோள்கக உருவோக்கப்பட்டது. இதற்கு மத்திய அகமச்சரகவ, கடந்த 

ஆண்டு ஜூகல 29’இல் ஒப்புதல் அளித்தது. 

10+2 என்ை பள்ளிப்போடமுகை மோற்ைப்பட்டு, 5+3+3+4 என்ை அடிப்பகடயில் 

3 முதல் 8 வயது, 8 முதல் 11 வயது, 11 முதல் 14 வயது, 14-18 வயது ஆகிய 

மோணவர்களுக்கோகப் போடமுகை மோற்ைப்படும், மோணவர்களுக்குக் 

குகைந்தபட்சம் ஐந்தோம் வகுப்பு வகரயில், தோய்பமோழி, உள்ளூர் பமோழி, 

பிரோந்திய பமோழி, பயிற்றுபமோழியோக இருக்களவண்டும், பல்ககலகள், 

உயர்கல்வி பயில விரும்பும் மோணவர்களுக்கு பபோதுவோன நுகைவுத் 

ளதர்வு நடத்தப்படும், மோணவர்களின் பள்ளிப்போட அ வு குகைக்கப்படும். 

ஆைோம் வகுப்பிலிருந்து மோணவர்கள் பதோழிற்கல்வி கற்க ஊக்கப்படுத்தப்ப 

-டுவோர்கள் என்பன உள்ளிட்ட பல்ளவறு அம்சங்கள் இதில் கூைப்பட்டன. 

ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலம், ஹிந்தி ஆகிய பமோழிகளில் மட்டுளம ளதசிய 

கல்விக்பகோள்கக பவளியிடப்பட்டது. பிரோந்திய பமோழிகளில் பமோழிபபயர்ப் 

-புகள் பவளியிடப்படும் என்று மத்திய அரசு பதரிவித்திருந்த நிகலயில், 17 

பிரோந்திய பமோழிகளில் கல்விக் பகோள்ககயின் பமோழிபபயர்ப்பு கடந்த ஏப். 

24 பவளியோகி இருந்தது. கன்னடம், மகலயோ ம், பதலுங்கு உள்ளிட்ட 17 

பமோழிகளில் ளதசிய கல்விக்பகோள்கக பமோழிபபயர்க்கப்பட்டு பவளியோன 

நிகலயில், தமிழ் பமோழிக்கோன பமோழிபபயர்ப்பு இடம்பபைவில்கல. 

இந்த நிகலயில் ளதசிய கல்விக் பகோள்ககயின் தமிழ் பமோழிக்கோன 

பமோழிபபயர்ப்பு பவளியிடப்பட்டது. பமோத்தம் 155 பக்கங்களுடன் கூடிய 

பமோழிபபயர்ப்கப இகணயத  முகவரியில் மத்திய கல்வி அகமச்சகம் 

பவளியிட்டுள் து. 

 



         

    

4. ஆஸ்கர் விருதுகள் 2021: சிைந்த திகரப்படமோக ‘ளநோளமட்ளலண்ட்’ 

ளதர்வு 

93ஆவது ஆஸ்கர் விருது வைங்கும் விைோ லோஸ் ஏஞ்சல்ஸ், கலிளபோர்னியோ 

-வில் இருக்கும்  ோலிவுட்டின் டோல்பி திளயட்டரில் மட்டுமல்லோமல் லோஸ் 

ஏஞ்சல்ஸின் யூனியன் ஸ்ளடேன் அரங்கிலும் இம்முகை நகடபபற்ைது. 

இதில் குள ோயி ஸோளவோ இயக்கிய ’ளநோளமட்ளலண்ட்’ சிைந்த திகரப்பட 

-மோகவும், ஸோளவோ சிைந்த இயக்குநரோகவும் பவற்றிபபற்ைனர். 

சிைந்த இயக்குநர் என்கிை ஆஸ்ககர பவல்லும் இரண்டோவது பபண் 

ஸோளவோ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

விருது பவன்ைவர்கள் பட்டியல் 

சிைந்த இயக்குநர் – குள ோயீ ஸோளவோ 

சிைந்த திகரப்படம் – ளநோளமட்ளலண்ட் 

சிைந்த நடிகக – பிரோன்சிஸ் பமக்டோர்மண்ட் (ளநோளமட்ளலண்ட்) 

சிைந்த நடிகர் - ஆந்தனி  ோப்கின்ஸ் (தி போதர்) 

சிைந்த உறுதுகண நடிகர் - ளடனியல் கலூயோ (Judas and the Black 

Messiah) 

சிைந்த உறுதுகண நடிகக - யூ ஜங் யூன் (மினோரி) 

சிைந்த சர்வளதசத் திகரப்படம் - அனதர் ரவுண்ட் (படன்மோர்க்) 

சிைந்த தழுவல் திகரக்ககத - தி போதர் 

சிைந்த திகரக்ககத – பிரோமிஸிங் யங் வுமன் 

சிைந்த அனிளமேன் திகரப்படம் – ளஸோல் 

சிைந்த போடல் - கபட் போர் யூ (Judas and the Black Messiah) 

சிைந்த இகச – ளஸோல் 

சிைந்த படத்பதோகுப்பு - சவுண்ட் ஆஃப் பமடல் 

சிைந்த ஒளிப்பதிவு – ளமங்க் 

சிைந்த தயோரிப்பு வடிவகமப்பு – ளமங்க் 

சிைந்த வகரககல – படனட் 

சிைந்த ஆவணப்படம் - கம ஆக்ளடோபஸ் டீச்சர் 

சிைந்த ஆவணக் குறும்படம் – ளகோபலட் 

சிைந்த அனிளமேன் குறும்படம் - இஃப் எனிதிங் ள ப்பன்ஸ் ஐ லவ் யூ 

சிைந்த குறும்படம் - டூ டிஸ்டண்ட் ஸ்ட்ளரஞ்சர்ஸ் 

சிைந்த ஒலி - சவுண்ட் ஆஃப் பமடல் 

சிைந்த ஒப்பகன, சிகக அலங்கோரம் - மோ பரய்னீஸ் ப் ோக் போட்டம் 

சிைந்த ஆகட வடிவகமப்பு - மோ பரய்னீஸ் ப் ோக் போட்டம் 

 

 

 



         

    

1.உலக அறிவுசார் சசாத்து நாள் சகாண்டாடப்படுகிற தேதி எது? 

அ) ஏப்ரல் 25 

ஆ) ஏப்ரல் 26  

இ) ஏப்ரல் 27 

ஈ) ஏப்ரல் 28  

✓ உலக அறிவுசார் சசாத்து நாளானது ஆண்டுத ாறும் ஏப்ரல்.26 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

✓ உலக அறிவுசார் சசாத்து அமைப்பானது (WIPO) கடந்  2000ஆம் ஆண் 

-டில் “காப்புரிமைகள், பதிப்புரிமை, வணிக முத்திமரகள் ைற்றும் வடிவ 

-மைப்புகள் ஆகியமவ அன்றாட வாழ்க்மகயில் எவ்வாறு  ாக்கத்ம  

ஏற்படுத்துகிறது என்பது பற்றிய விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவ ற்காகவு 

-ம், “பமடப்பாற்றமலயும் உலசகங்குமுள்ள சமூகங்களின் வளர்ச்சிக்கு 

பமடப்பாளிகள் ைற்றும் புத் காக்குநர்கள் அளித்  பங்களிப்புகமள 

சகாண்டாடுவ ற்காகவுைாக” இந்நாமள உருவாக்கியது. நடப்பாண்டில் 

(2021) வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் – “IP and SMEs: Taking 

your ideas to market”. 

 

2.அண்மைய NASA திட்டம் குறித்து, ‘MOXIE’இல் உள்ள ‘M’ எமைக் 

குறிக்கின்றது? 

அ) Maintained 

ஆ) Minimum 

இ) Maximum 

ஈ) Mars  

✓ NASA’இன் சபர்ஸிசவரன்ஸ் ஊர்தி அ ன் MOXIE (Mars Oxygen In-Situ 

Resource Utilization Experiment) சா ானத்ம ப் பயன்படுத்தி சசவ்வாய் 

கிரகத்தில் ஆக்ஸிஜமன பிரித்ச டுத்துள்ளது. சசவ்வாய் தகாளின் வளி 

ைண்டலத்திலிருந்  கரியமிலவாயுவிலிருந்து ஐந்து கிராம் ஆக்ஸிஜமன 

MOXIE உற்பத்தி சசய்துள்ளது. 5 கிராம் என்பது ைனி ன் சராசரியாக 10 

நிமிடங்களில் சுவாசிக்கும் ஆக்ஸிஜன் அளவு. 

✓ சசவ்வாயின் வளிைண்டலம் 96 ச வீ ம் கரியமிலவாயுவாதலதய 

நிமறந்துள்ளது. ஆக்சிஜன் 0.13% ைட்டுதை உள்ளது. கரியமிலவாயுமவ 

உட்கவர்ந்து அதிலிருந்து உயிர்வளிமய உருவாக்குவத  MOXIE’இன் 

வேலையாகும். 

 

3. IEA அறிக்மகயின்படி, நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில், 

CO2 உமிழ்வின் சைவீைம், கடந்ை 2020ஆம் ஆண்டட ஒப்பிடும்த ோது 

எத்ேடை சைவீைம் அதிகைாக இருக்கும்? 

அ) 1.4%  

ஆ) 5.4% 

இ) 10.4% 

ஈ) 20% 

✓ பன்னாட்டு எரிசக்தி முகமை (IEA)  னது சமீபத்திய அறிக்மகயில், நடப்பு 

2021ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில், கரியமில வாயு (CO2) உமிழ்வு 1.4% 

அதிகைாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளது. அது, 2020ஆம் ஆண்டில் உமி 

-ழப்பட்ட 30 மில்லியன் டன் கரியமில வாயுமவ விட 1.4% அதிகமாகும். 

தைலும், நிலக்கரி அடிப்பமடயிலான மின்னுற்பத்தியில் எதிர்பார்க்கப்படு 

-ம் அதிகரிப்பு ைற்ற மூலங்களிலிருந்து கிமடக்கும் உற்பத்திமய விட 3 

ைடங்கு அதிகைாக இருக்கும் என்றும் அவ்வறிக்மக கூறியுள்ளது. 

 

4. COVID-19’இன் ைாக்கத்திற்கு எதிரான இமளயயாரின் யயாச 

-மனகளுக்கு நிதியளிப்பமை யநாக்கைாகக்சகாண்ட, WHO’ஆல் 

ஆைரிக்கப்படும் திட்டத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) Global Youth Mobilization  

ஆ) World COVID Response Program 

இ) World Health Programme 

ஈ) Global Economy Recover Programme 

✓ “Global Youth Mobilization” என்பது COVID-19 ச ாற்றுதநாயின்  ாக்கத் 

-திற்கு எதிரான இமளதயார்களின் தயாசமனகளுக்கு நிதியளிப்பம  

தநாக்கைாகக் சகாண்டுள்ளது. இ ற்கு உலக சுகா ார அமைப்பு ைற்றும் 

ஐநா அறக்கட்டமள ஆகியமவ துமணபுரிகின்றன. 

✓ இ ற்கு UNICEF, USAID, UNFPA, ஐதராப்பிய ஆமணயம், தசல்ஸ் 

தபார்ஸ், FIFA ைற்றும் உலக நாடுகளின்  மலவர்களும் அரசாங்கங்க 

-ளும் ஆ ரிக்கின்றன. 

 

5. ஆக்ஸிஜன் ைணிக்மகக் குழுமை உருைாக்கியுள்ள ைாநிலம் / 

யூனியன் பிரயைசம் எது? 

அ) தகரளா 

ஆ) ைகாராஷ்டிரா 

இ) தகாவா 

ஈ) தில்லி  

✓ தில்லி முழுவதுமுள்ள ைருத்துவைமனகளில் ைருத்துவ ஆக்ஸிஜனின் 

கடுமையான பற்றாக்குமறமய அடுத்து, தில்லி அரசு 24 தபர்சகாண்ட 

ஆக்ஸிஜன்  ணிக்மகக் குழுமவ அமைத்துள்ளது. இக்குழு, ஆக்ஸிஜன் 

இருப்பு ைற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு ஆகியவற்மற ச ாடர்ந்து கண்கா 

-ணிக்கும். ஆக்ஸிஜன் அமனவருக்கும் உகந்  முமறயில் கிமடப்ப 

-ம யும் இந் க் குழு உறுதிசசய்யும். 

 

6. SHIELDS என்ற சபயரில் திட்டம ோன்டை சைாடங்கியுள்ள விண் 

-சைளி நிறுைனம் எது? 

அ) NASA  

ஆ) ISRO 

இ) ESA 

ஈ) ROSCOSMOS 

✓ அசைரிக்க விண்சவளி முகமையான NASA, அண்மையில் SHIELDS 

(Spatial Heterodyne Interferometric Emission Line Dynamics 

Spectrometer) என்ற சபயரில் ஒரு திட்டத்ம த் ச ாடங்கியுள்ளது. சூரிய 

ைண்டலத்திற்குள் நகர்ந்து ேந்த விண்மீனிமட துகள்களின் ஒளிமய 

ஆராய்வத  இ ன் தநாக்கைாகும். சைக்ஸிதகாவிலிருந்து NASA பிளாக் 

பிராண்ட் IX ஆய்வு ஏவுகலத்ம ப் பயன்படுத்தி இத்திட்டம் ஏவப்பட்டது. 

 

7. அண்மைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, “CODEX ALIMENTARIUS” 

என் துடன் சைாடர்புமடய துமற எது? 

அ) இராணுவ சகாள்மு ல் 

ஆ) பருவநிமல ைாற்றம் 

இ) உணவு  ரநிமலகள்  

ஈ) சசயற்மக நுண்ணறிவு 

✓ “CODEX ALIMENTARIUS” பன்னாட்டு உணவுத்  ரநிலைகளும் 

வழிகாட்டு ல்களும் சர்வத ச உணவு வர்த் கத்தின் பாதுகாப்பு ைற்றும் 

 ரத்திற்கு பங்களிக்கின்றன. 1963’இல் நிறுவப்பட்ட இத் ரநிமலகமள, 

இடர் ைதிப்பீட்டு அமைப்புகள் அல்லது FAO ைற்றும் WHOஆல் ஏற்பாடு 

சசய்யப்பட்ட ஆதலாசமன நிறுேனங்கள் வழங்கின. 

✓ அண்மையில், “CODEX ALIMENTARIUS” ஆமணயத்தின்கீழ் நிறுவப்ப 

-ட்ட ைசாலா ைற்றும் சமையல் மூலிமககள்பற்றிய CODEX குழுவின் 

ஐந் ாவது அைர்வு சைய்நிகராக நடத் ப்பட்டது. ஏப்.20 மு ல் ஏப்ரல்.29 

வமர இது நமடசபறுகிறது. 

 

8. டிராக்யகாைாமை ஒழித்ைைற்காக உலக நல்ைாழ்வு அமைப்பிடம் 

இருந்து சான்றுசபற்ற நாடு எது? 

அ) காம்பியா  

ஆ) ஜிம்பாப்தவ 

இ) ச ன்னாப்பிரிக்கா 

ஈ) சாட் 

✓ சபாதுநலச்சிக்கலான கண்ணிமை தநாமய ஒழித்  ற்காக உலக நல 

வாழ்வு அமைப்பிடம் இருந்து அண்மையில் காம்பியா சான்றி ழ் சபற்றது. 

இ ன்மூலம், இந்  மைல்கல்மல எட்டிய உலக நல வாழ்வு அமைப்பின் 

ஆப்பிரிக்க பிராந்தியத்தில் உள்ள 2ஆவது நாடாக காம்பியா ஆனது.  

1.4% 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ புறக்கணிக்கப்பட்ட சவப்பைண்டல தநாய்களுக்காக 2021 மு ல் 2030 

வமரயிலான சசயல்திட்டத்ம  WHO அறிமுகப்படுத்தியது. தகாட் டி 

ஐதவாயர் நாடு இந் ச் சா மனமய அமடந்  மு ல் நாடாகும். 

 

9. KRI நங்கலா-402 என்னும் எந்ை நாட்டின் நீர்மூழ்கிக்கப்பமலத் 

யைடும்பணியில் இந்திய கடற்பமட இமைந்துள்ளது? 

அ) தநபாளம் 

ஆ) இலங்மக 

இ) இந்த ாதனசியா  

ஈ) ஜப்பான் 

✓ இந்த ாதனசிய நீர்மூழ்கிக்கப்பலான KRI நங்கலா-402 அ ன் 53 தபர் 

சகாண்ட குழுவினருடன் அண்லமயில் திடீரென காணாமல் வ ானது, 

அதலன வதடி மீட்கும் நடவடிக்மகயில் இந்திய கடற்பமட அண்லமயில் 

இமணந்துள்ளது. பாலி தீவுக்கு வடக்தக இந்நீர்மூழ்கி காணாைல்தபான 

பிறகு, இந்த ாதனசியா இந்தியாவின் உ விமயக் தகாரியது. 

✓ மீட்பு நடவடிக்மகயின் ஒருபகுதியாக இந்திய கடற்பமடயின் ஆழ்கடல் 

நீர்மூழ்கு மீட்புக்கப்பல் விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து புறப்பட்டது. 

 

10. இந்திய சபண்கள் ஏழு ைங்கங்கமள சைன்ற உலக இமளஞர் 

குத்துச்சண்மட சாம்பியன்ஷிப் யபாட்டிகள் நடத்ைப்பட்ட நாடு எது? 

அ) ரஷியா 

ஆ) தபாலந்து  

இ) உக்மரன் 

ஈ) பிரான்ஸ் 

✓ தபாலந்தின் கீல்ஸில் நமடசபற்ற உலக இமளதயார் குத்துச்சண்மட 

சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்திய குத்துச்சண்மட வீராங்கமனகள் 7  ங்கப் 

ப க்கங்கமள சவன்று வரலாற்றுச் சா மனமய உருவாக்கினர்.  

✓ இறுதிப்தபாட்டியாளர்களான கிதிகா, சநளரம் பாபிதராஜிசனா சானு, 

பூனம், விங்கா, அருந் தி சசளத்ரி, டி சனாைாச்சா சானு ைற்றும் அல்பியா 

ப ான் ஆகிதயார்  ங்கப்ப க்கம் சவன்றனர். தைலும் மூன்று இந்திய 

குத்துச்சண்மட வீரர்களும் சவண்கலப் ப க்கங்கமள சவன்றனர். 

 


1. ச ாமலத்ச ாடர்பு தசமவ வழங்குவது ச ாடர்பாக BSNL-இந்தியன் 

வங்கி புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் 

ச ாமலத்ச ாடர்பு தசமவ வழங்குவது ச ாடர்பாக பாரத் சஞ்சார் நிகம் 

நிறுவனம் (BSNL) ைற்றும் இந்தியன் வங்கி ஆகியவற்றுக்கிமடதய 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந் ம் தைற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தியன் வங்கிக்கு 

குமறந்  விமலயில் ச ாமலத்ச ாடர்பு இமணய ள தசமவமய 

வழங்குவ ற்காக, அந்  வங்கியுடன் BSNL நிறுவனம் இந் ப் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந் த்ம  தைற்சகாண்டுள்ளது. 

 

2. இந்தியப்சபண் அறிவியலாளருக்கு சர்வத ச சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 

அமைப்பு விருது 

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் சிறப்பாக சசயல்பட்ட இந்தியப் சபண் விஞ்ஞானி 

கிரிதி கரந்த், சர்வத ச அமைப்பால் சகௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

சுற்றுச்சூழமலப் பாதுகாப்பதில் உள்ள பிரச்சமனகளுக்குத் தீர்வு காண்ப 

- ற்காக சர்வத ச விஞ்ஞானிகளுடன் இமணந்து ‘மவல்ட் எலைண்ட்ஸ்’ 

அறக்கட்டமள அமைப்பு சசயல்பட்டு வருகிறது. ைனி  உலகம்,  ாவர 

உலகம், விலங்குலகம் ஆகியவற்மற ஒருங்கிமணத்து பாதுகாப்ப ற்கு 

இந்  அமைப்பு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. 

அந்  அமைப்பு கிரிதி கரந்துக்கு ‘வன புத் ாக்க அறிவியலாளர்’ விரும  

வழங்கியுள்ளது. இந்  விரும ப் சபறும் மு ல் இந்தியப் சபண் கிரிதி 

கரந்த் என்பது குறிப்பிடத் க்கது. சபங்களூமரச் தசர்ந்  உயிரியல் 

அறிவியலாளரான கிரிதி கரந்த், வனப் பாதுகாப்பு ஆய்வு மையத்தின் 

 மலமை அறிவியலாளராகவும் உள்ளார். அசைரிக்கா, பிரிட்டன், சகன்யா, 

சகாலம்பியா, ஆஸ்திதரலியா நாடுகமளச் தசர்ந்  அறிவியலாளர்கள் 

சிலருக்கும் இந்  விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

இவ்விரும ப் சபறுதவாருக்கு ஆராய்ச்சிப்பணிகளுக்காக ஈராண்டுகட்கு 

`75 இலட்சத்ம  அந்  அமைப்பு வழங்கவுள்ளது. வனப்பாதுகாப்பு ச ாடர் 

-பான நடவடிக்மககமள ஊக்குவிப்ப ற்கு இந்  விருது உ வும் என்று 

கிரிதி கரந்த் ச ரிவித்துள்ளார். 

 

3. அசைரிக்க நீதி துமறயில் இந்திய சபண்ைணி! 

இந்தியாமவ பூர்வீகைாக சகாண்ட வனி ா குப் ாமவ அசைரிக்காவின் 

இமண அட்டர்னி சஜனரலாக நியமிக்க, பார்லிசைன்டின் சசனட் சமப 

ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. வனி ா குப் ா, சமூக உரிமைகள் ச ாடர்பான 

விஷயத்தில், அசைரிக்காவில்  மலச்சிறந்  வழக்கறிஞராக இருந்து 

வருகிறார். ஒபாைா அதிபராக இருந் தபாது, உ வி அட்டர்னி சஜனரலாக 

பணியாற்றியும் உள்ளார்.  ற்தபாது, ஜனநாயக கட்சிமயச் தசர்ந்  தஜா 

மபடன் அதிபராக ப விதயற்ற பின், நீதித் துமறயில் மூன்றாவது உயரிய 

ப வியான, இமண அட்டர்னி சஜனரலாக, வனி ா குப் ா ப வி ஏற்கிறார். 

அவரது நியைனத்ம  உறுதிசசய்வ ற்காக, பார்லிசைன்டின் சசனட் சமப 

-யில் ஓட்சடடுப்பு நடந் து. சைாத் ம், 100 உறுப்பினர்கள் உள்ள சசனட் 

சமபயில், ஜனநாயகக்கட்சி ைற்றும் குடியரசு கட்சிக்கு  லா, 50 உறுப்பினர் 

-கள் உள்ளனர். குடியரசு கட்சியின் லிசா முர்தகாவ்ஸி ஆ ரித்து ஓட்டளித் 

-  ால், 51 - 49 என்ற ஓட்டு விகி த்தில், வனி ா குப் ா நியைனத்துக்கு, 

சசனட் சமப ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

 

 

 

 



         

    

1. இந்தியா, கீழ்காணும் எந்த நாட்டுடன் இணைந்து ‘காலநிணல & 

தூய ஆற்றல் நிகழ்ச்சிநிரல் 2030 கூட்டணி’ணய ததாடங்கியுள்ளது? 

அ) ஆஸ்திரேலியா 

ஆ) ஜெர்மனி 

இ) பிோன்ஸ் 

ஈ) ஐக்கிய அஜமரிக்க நாடுகள்  

✓ ஐக்கிய அஜமரிக்க நாடுகளின் அதிபர் ரொ பபடன் கூட்டிய காலநிபல 

மாற்றம் குறித்த ஜமய்நிகோன உச்சிமாநாட்டின்ரபாது, இந்தியாவும் 

ஐக்கிய அஜமரிக்க நாடுகளும் இபைந்து பசுபம ஒத்துபைப்பு குறித்த 

“நிகழ்ச்சி நிேல் 2030” கூட்டணிபயத் ஜதாடங்குவதாக இந்தியப் 

பிேதமர் நரேந்திே ரமாடி அறிவித்தார். 

✓ “இந்தியா-அஜமரிக்கா காலநிபல மற்றும் தூய ஆற்றல் நிகழ்ச்சி நிேல் 

2030 கூட்டாண்பம”, காலநிபல மாற்றத்பத எதிர்த்து விபேவாகவும், 

உலக அளவில் ஜபருமளவிலும் நடவடிக்பககபள ஜெயல்படுத்துவபத 

ரநாக்கமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. இந்த உச்சிமாநாட்டில், சீன அதிபர் ஜி 

ஜின்பிங், ேஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ரபான்ற பல்ரவறு நாட்டுத் 

தபலவர்கள் கலந்துஜகாண்டனர். 

 

2. வேதி ஆயுதங்கணள தணட தெய்ேதற்கான அணைப்பின் தேளியக 

தணிக்ணகயாளராக வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளேர் யார்? 

அ) ஜவங்பகயா 

ஆ) G C முர்மு  

இ) இோரெஷ் குமார் 

ஈ) S A பாப்ரட 

✓ ரவதி ஆயுதங்கபள தபடஜெய்வதற்கான அபமப்பின் ஜவளியக தணிக் 

-பகயாளோக தபலபம கைக்கு தணிக்பக அதிகாரி G C முர்மு 

ரதர்வுஜெய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் மூன்றாண்டு காலத்திற்கு இப்பதவியில் 

பணியாற்றுவார். ஜவளியக தணிக்பகயாளோக அவேது பதவிக்காலம் 

நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஜதாடங்குகிறது. 

✓ ரவதி ஆயுதங்களின் தபடக்கான அபமப்பு என்பது ஜநதர்லாந்தின் தி 

ரேக் நகேத்தில் அபமந்துள்ள பன்னாட்டு அேசுகளுக்கிபடரயயான 

அபமப்பு ஆகும். 

 

3. பின்ேரும் எந்தத் திட்டத்தின்கீழ், வை ைற்றும் ஜூன் ைாதங்களில் 

ஏணைகளுக்கு, இந்திய அரொங்கம், இலேெ உைவு தானியங்கணள 

ேைங்கவுள்ளது? 

அ) பிேதமர் ென் தன் ரயாெனா 

ஆ) பிேதமர் கரிப் கல்யாண் அன்ன ரயாெனா  

இ) பிேதமர் முத்ோ ரயாெனா 

ஈ) பிேதமர் ஆத்மா நிர்பார் கல்யாண் ரயாெனா 

✓ ரம மற்றும் ெூன் மாதங்களில் ஏபை எளிரயாருக்கு இலவெ உைவு 

தானியங்கபள வைங்குவபத மீண்டும் ஜதாடங்க இந்திய அேசு முடிவு 

ஜெய்துள்ளது. PDS பயனாளிகளுக்கு ஐந்து கிரலா கூடுதல் உைவு 

தானியங்கள், PMGKAY’இன்கீழ் ரம & ெூன் ஆகிய இரு மாதங்களுக்கு 

வைங்கப்படவுள்ளன. ஆனால், இம்முபற, பருப்புவபககள் ஏபைகளுக் 

-கு வைங்கப்படமாட்டாது. ஏபை எளிய மக்கள், ஜதாற்றுரநாய் காலத்பத 

பகயாளுவதற்காக, PMGKAY திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

4. ITUஆல் நடப்பாண்டுக்கான (2021) “பன்னாட்டு தகேல் ைற்றும் 

ததாணலத்ததாடர்பு ததாழில்நுட்பத்தில் தபண்கள்” நாள் அனுெரிக்கப் 

-பட்ட வததி எது? 

அ) ஏப்ேல் 21 

ஆ) ஏப்ேல் 22  

இ) ஏப்ேல் 23 

ஈ) ஏப்ேல் 24 

✓ பன்னாட்டு ஜதாபலத்ஜதாடர்பு ஒன்றியமானது (ITU) ஆண்டுத ாறும் 

ஏப்ேல் மா த்தில் வரும் நான்காவது வியாைக்கிைபம அன்று பன்னாட்டு 

தகவல் மற்றும் ஜதாபலத்ஜதாடர்பு ஜதாழினுட்பத்தில் ஜபண்கள்” நாபள 

ஜகாண்டாடுகிறது. இந்த ஆண்டு, ஏப்ேல்.22 அன்று, அந்நாளின் 10ஆவது 

ஆண்டு நிபறபவ “Connected Girls; Creating Brighter Futures” என்ற 

கருப்ஜபாருளுடன் அது ஜகாண்டாடியது. 

✓ பன்னாட்டு ஜதாபலத்ஜதாடர்பு ஒன்றியமானது ஐநா அபமப்பின் சிறப்பு 

நிறுவனமாகும். அது ஜெனீவாபவ தபலபமயிடமாகக் ஜகாண்டுள்ளது. 

 

5. சீனாவின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக, பின்வரும் எந்த இரு நாடுக 

-ளுடன் இணைந்து ஜப்பான் தனது முதல் கூட்டு இராணுேப் பயிற் 

-சிணய வைற்தகாள்ளவுள்ளது? 

அ) இந்தியா மற்றும் அஜமரிக்கா 

ஆ) அஜமரிக்கா மற்றும் பிோன்ஸ்  

இ) ேஷியா அஜமரிக்கா 

ஈ) ேஷியா மற்றும் பிோன்ஸ் 

✓ மண்டல நீரில் சீனாவின் எல்பலமீறிய நடவடிக்பககளுக்கு மத்தியில், 

அஜமரிக்கா (US) மற்றும் பிஜேஞ்சு துருப்புக்களுடன் இபைந்து ெப்பான் 

தனது முதல் கூட்டு இோணுவப்பயிற்சிபய நடத்தவுள்ளது. இந்தப்பயிற்சி 

ரம 11-17 வபே நபடஜபறும். இது மூன்று நாடுகளின் தபேப்பபடகபள 

உள்ளடக்கிய முதல் மிகப்ஜபரிய அளவிலான பயிற்சியாகும். இப்பயிற்சி, 

3 நாடுகளுக்கும் இபடயிலான பாதுகாப்பு ஒத்துபைப்பப ஆைப்படுத்தும். 

 

6.ேளரும் நாடுகளின் காலநிணல நிதிணய இரட்டிப்பாக்க, ‘ெர்ேவதெ 

காலநிணல நிதித் திட்டத்ணத’ அறிவித்த நாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ஐக்கிய அஜமரிக்க நாடுகள்  

இ) ஜெர்மனி 

ஈ) பிோன்ஸ் 

✓ அஜமரிக்கா அதிபர் ரொ பபடன், “அஜமரிக்க ெர்வரதெ காலநிபல நிதி 

திட்டத்பத” ஜவளியிட்டார். பபங்குடில் வாயு உமிழ்பவக் குபறப்பதற்கு 

ஏபை நாடுகளுக்கு உதவும் வபகயில். நாட்டின் காலநிபல நிதிபய 

இேட்டிப்பாக்கும் என்று அவர் அறிவித்தார். புதிய காலநிபல நிதி திட்டம், 

2005ஆம் ஆண்டின் வாயு உமிழ்பவ ஒப்பிடும்ரபாது அதிலிருந்து 50% 

-52% பபங்குடில் வாயு உமிழ்பவ குபறக்கும் புதிய குறிக்ரகாளுடன் 

ஜவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 

7.அண்ணைச்தெய்திகளில் இடம்தபற்ற, அன்னபூர்ைா ைணலச்சிகரம் 

அணைந்துள்ள நாடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ரநபாளம்  

இ) வங்காளரதெம் 

ஈ) சீனா 

✓ இமயமபலயில் உள்ள அன்னபூர்ைா மபலத்ஜதாடர் வடக்கு மத்திய 

ரநபாளத்தில் அபமந்துள்ளது. இது உலகின் பத்தாவது மிகவுயேமான 

(8000 மீ) மபலச்சிகேமாகும். ெமீபத்தில், மகாோஷ்டிோவின் ெதாோபவச் 

ரெர்ந்த பிரியங்கா ரமாகித், இம்மபலச்சிகேத்பத அபடந்த முதல் இந்தி 

-யப்ஜபண்மணி என்ற ஜபருபமபயப்ஜபற்றார். அவர், ஏற்கனரவ 

எவஜேஸ்ட் மபலச்சிகேம் உட்பட பல சிகேங்கபள அபடந்துள்ளார். 

 

8.ணகவிடப்பட்ட சிறார்களுக்கு புனர்ோழ்ேளிப்பதற்காக, ‘ஹரிஹர்’ 

என்ற தகாள்ணகணய அறிமுகப்படுத்தியுள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) பீகார் 

ஆ) உத்தே பிேரதெம் 

இ) ேரியானா  

ஈ) பஞ்ொப் 

✓ ேரியானா மாநில அபமச்ெேபவயானது ‘ேரிேர்’ - வீடற்ற பகவிடப் 

-பட்ட மற்றும் ெேைாகதி அபடந்த சிறார்களுக்கு புனர்வாழ்வளிக்கும் 

முன்ஜனடுப்புக்கு ேரியானா ஜகாள்பகக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. 

✓ ஐந்து அகபவக்குக்கீழ் பகவிடப்பட்டிருந்தாரலா அல்லது ஒரு அகபவ 

முடியும் முன்னரோ ெேைாகதி அபடந்த சிறார்களுக்கு அவர்களின் 25 

அகபவ வபே கல்வி, ரவபலவாய்ப்பு மற்றும் நிதியுதவி அளிக்கப்படும். 

திருமைத்திற்கும் உதவி வைங்கப்படும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9.ைனித உடலின் ஒத்த ைாதிரியாக தெயல்படும் பல்வேறு உயிரணு 

ேணககணளக்தகாண்ட ைனித உறுப்புகளின் சிறிய ைாதிரிகளுக்கு 

தகாடுக்கப்பட்ட தபயர் என்ன? 

அ) உடல் மாதிரிகள் 

ஆ) திசு சில்லுகள்  

இ) ஜெல் மாதிரிகள் 

ஈ) திசு மேபணுக்கள் 

✓ ‘திசு சில்லுகள்’ மனித உறுப்புகளின் சிறிய மாதிரிகள் ஆகும்; அபவ, 

மனிதவுடலுக்கு ஒத்ததாக ஜெயல்படும் பல்ரவறு உயிேணு வபககபள 

ஜகாண்டுள்ளன. வர்த்தக குழு திட்டத்தின்கீழ், NASA மற்றும் ஸ்ரபஸ் X 

இபடரயயான ஒத்துபைப்பின் ஒருபகுதியாக 4 விண்ஜவளி வீேர்கள் 

ெமீபத்தில் பன்னாட்டு விண்ஜவளி நிபலயத்திற்கு அனுப்பப்பட்டனர். 

விண்ஜவளி ஆய்வுகளில் திசு சில்லுகளின் பயன்பாடு குறித்து ஆோய்வ 

-தில் அவர்கள் கவனம் ஜெலுத்துவர். 

 

10. அண்ணைச் தெய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘இ-2025 முன்தனடுப்பு’ 

என்பதுடன் ததாடர்புணடய துணற எது? 

அ) பருவநிபல மாற்றம் 

ஆ) மரலரியாபவ ஒழித்தல்  

இ) நிதியியல் ஜதாழில்நுட்பம் 

ஈ) ஊட்டச்ெத்து 

✓ உலக நலவாழ்வு அபமப்பு (WHO) தனது ‘E-2025 முன்ஜனடுப்பின்’கீழ் 

வரும் 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் மரலரியாபவ ஒழிக்கும் திறனுடன் 25 

நாடுகபள அபடயாளம் கண்டுள்ளது. மரலரியா ஒழிப்பு ஜதாடர்பான 

WHO-ஜீரோயிங்கின் புதிய அறிக்பகயின்படி, ஆப்பிரிக்காபவச் ரெர்ந்த 

மூன்று நாடுகள் உட்பட இந்த 25 நாடுகளும், மரலரியா மற்றும் COVID-

19 ஆகிய இேட்பட அச்சுறுத்தலுக்காகவும் ஜெயல்பட ரவண்டியிருக்கும்.  

✓ இந்த நாடுகளுக்கு உலக நலவாழ்வு அபமப்பு தனது ஆதேவு மற்றும் 

ஜதாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்கபள வைங்கும். 

 


1. ரபார் ரதபவயில்பல! 

COVID ஜபருந்ஜதாற்பற வீழ்த்த ரபார் எபதயும் நடத்தத் ரதபவயில்பல. 

மாறாக, முகக்கவெம் - ெமூக இபடஜவளி - பக தூய்பம ஆகியவற்பற 

மக்கள் கபடப்பிடித்தாரல ரபாதுமானது. கரோனா தீநுண்மியிடம் மட்டும் 

தீண்டாபம ஜகாண்டால் மனிதகுலம் மகிழ்ச்சியாக வாை வழி கிபடக்கும். 

அதற்கு வீட்டிலிருந்தாலும் ஜவளியில் ஜென்றாலும் முகக் கவெம் அணிவது, 

ெமூக இபடஜவளிபய எப்ரபாதும் எச்ெரிக்பக உைர்வுடன் கபடப்பிடிப்ப 

-து, அடிக்கடி பககபளக் கழுவுதல் ஆகியவற்பறப் பின்பற்றினால் COVID 

தீநுண்மி மனிதகுலத்பத ஜநருங்காது. 

குறிப்பாக, ஏரதனும் ஜபாருபளரயா (அ) இடத்பதரயா ஜதாடரநர்ந்தால், 

உடரன ரொப்பினால் பககபளக் கழுவிக்ஜகாள்ளரவண்டும். ஜவளியிட 

-ங்களில் இருக்கும்ரபாது ொனிபடெர் பயன்படுத்தி பககபள சுத்தம் 

ஜெய்துஜகாள்ளலாம். ொனிபடெர் இல்பலஜயன்றாலும், ொதாேை ரொப்பி 

-ன்மூலம் பககபளக் கழுவினாரல கரோனாபவ விேட்டியடிக்க முடியும்.  

மனிதனிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத ஓர் உறுப்பாகரவ தற்ரபாது திறன்ரபசி 

மாறியுள்ளது. அதபனப் பயன்படுத்துவதில் தவறில்பல. ஆனால், அதுரவ 

கரோனாபவப் பேப்பும் காேணியாக மாறக்கூடும் என்பபத மறந்துவிடக் 

கூடாது. எனரவ, கபடகளுக்கும், பிற இடங்களுக்கும் ஜெல்ல ரநர்ந்தால், 

திறன்ரபசிபயத் தவிர்ப்பது நல்லது. 

நல்ல காற்ரறாட்டம் கரோனா பேவபலத் தடுக்கும்; குபறக்கும். அதனால், 

வீடுகளில் ென்னல்கபளத் திறந்து பவயுங்கள். சூரிய ஒளியும், சுத்தமான 

காற்றும் வீட்டுக்குள் வேரவண்டியது அவசியம். குடும்ப உறுப்பினர்களாக 

-ரவ இருந்தாலும் அேட்பட, ஜநருக்கம், ஜநரிெல் பாோட்டுவது நமக்குப் 

பபக. கவெம், காற்று, ஜதாபலவு, தூய்பம ஆகியபவ மட்டுரம நமக்கு 

நன்பமதரும். COVID தீநுண்மி குறித்த விழிப்புைர்ரவ ரநாய்த்தடுப்பின் 

முதல் ஆயுதம் என்பபத மறந்து விடாதீர்கள். 

நமது உயிர்க்கவெம் 

முகக்கவெத்பத முபறயாக அணிய ரவண்டும். மூக்பகயும் வாபயயும் 

மூடரவண்டும். இறுக்கமாக இல்லாமல் முகக்கவெம் ெற்ரற தளர்வாக 

இருப்பது நல்லது. 

 

2. ஜபண் காவலர்களுக்கு ‘குபறதீர்க்கும் மனுஜபட்டி’ திட்டம் ஜதாடக்கம் 

ஜென்பன காவல்துபறயில் பணிபுரியும் ஜபண்காவலர்களுக்காக, ‘குபற 

தீர்க்கும் மனுஜபட்டி’ என்ற திட்டத்பத காவல் ஆபையர் மரகஷ்குமார் 

அகர்வால் ஜதாடக்கிபவத்தார். 

 

3. ரதெஸ் ரபார் விமானத்தில் ‘பபத்தான்-5’ ஏவுகபை இபைப்பு 

முழுவதும் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ரதெஸ் இலகு இேக ரபார் விமா 

-னத்தில் வானிலிருந்தபடி வானிலக்பக துல்லியமாகத் தாக்கியழிக்கும் 

அதிநவீன ஐந்தாம் தபலமுபற ஏவுகபையான ‘பபத்தான்-5’ ஏவுக 

-பைபய ஏந்திச்ஜெல்ல ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

‘பபத்தான்-5’ ஏவுகபையுடன் ரபார் விமானத்தின் ஜெயல்பாட்பட மதிப் 

-பீடு ஜெய்யும் வபகயில் ஜதாடாா்ச்சியாக ரமற்ஜகாள்ளப்பட்ட பரிரொதபன 

-களின் முடிவில் இதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் ஜதரி 

-வித்தனர். இதுகுறித்து பாதுகாப்பு ஆோய்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டு அபமப்பு 

ஜவளியிட்ட ஜெய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: 

உள்நாட்டு தயாரிப்பான ரதெஸ் ரபார் விமானத்தில் ஏற்கனரவ ‘ஜடர்பி’ 

ஏவுகபை இபைத்து பரிரொதபன ரமற்ஜகாள்ளப்பட்டது. அதில், 

பார்பவக்கு அப்பால் உள்ள வான் இலக்பகயும் மிக ரவகமாகச்ஜென்று 

துல்லியமாகத் தாக்கியது. அதபனத் ஜதாடர்ந்து ஐந்தாம் தபலமுபற 

ஜதாழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பபத்தான்-5 ஏவுகபையும் அதில் 

இபைக்கப்பட்டு ரகாவாவில் பரிரொதிக்கப்பட்டது. மிகவும் கடினமான 

சூைல்கபள எதிர்ஜகாள்ளக் கூடிய வபகயில் ஜதாடர்ச்சியாக ரமற்ஜகாள் 

-ளப்பட்ட பரிரொதபனகளில், ரதெஸ் ரபார் விமானம் வானிலிருந்தபடி 

அபனத்து இலக்குகபளயும் 100 ெதவீதம் துல்லியமாக வான் இலக்பக 

தாக்கி அழித்தது. அதனடிப்பபடயில், பபத்தான்-5 ஏவுகபையும் ரதெஸ் 

விமானத்தில் இபைக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ரகாவாவில் நடத்தப்பட்ட இப்பரிரொதபனக்கு முன்பாக, ரபார் விமானம் 

‘பபத்தான்-5’ ஏவுகபைபய தாங்கிச்ஜெல்லும் திறன்குறித்து ஜபங்களூ 

-ரில் ரொதபன ஜெய்யப்பட்டது. 

வானில் ஏற்படும் உயர் அச்சுறுத்தபல திறம்பட எதிர்ஜகாள்ளும் திறன் 

பபடத்த ரதெஸ் ரபார் விமானம் இந்தியாபவச் ரெர்ந்த ஹிந்துஸ்தான் 

விமானம் ஜதாழில்நுட்ப நிறுவனம் ொர்பில் தயாரிக்கப்பட்டதாகும். கடந்த 

பிப்ேவரியில் ஜேச்ஏஎல் நிறுவனத்திடமிருந்து `48,000 ரகாடியில் 83 

ரதெஸ் இலக இேக ரபார் விமானங்கபள வாங்க மத்திய அேசு ஒப்பந்தம் 

ரமற்ஜகாண்டது. 

 

4. 17 நாடுகளில் இந்திய வபக கரோனா கண்டுபிடிப்பு: உலக சுகாதாே 

அபமப்பு 

இந்திய வபகபயச் ரெர்ந்த இருமுபற உருமாறிய கரோனா தீநுண்மி, 

பதிரனழு நாடுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக உலக நலவாழ்வு அபமப்பு 

ஜதரிவித்துள்ளது. உலகம் முழுவதும் கடந்த வாேம் ரமலும் 57 இலட்ெம் 

ரபருக்கு கரோனா ஜதாற்று ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலும் பல இலட்ெம் 

ரபருக்கு கரோனா ஜதாற்று உறுதியாகியுள்ளது. இதற்கு B.1.617 என்ற 

வபகபயச் ரெர்ந்த இந்திய வபக கரோனா தீநுண்மி காேைமாக 

இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. 

இந்நிபலயில், உலக நலவாழ்வு அபமப்பு அறிக்பக ஒன்பற ஜவளியிட்ட 

-து. அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: 

ஏப்.27 வபே, 17 நாடுகளில் இருந்து 1,200 முபற B.1.617 வபக கரோனா 

தீநுண்மி கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்தியா, பிரிட்டன், அஜமரிக்கா, 

சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து அதிகம் இந்த வபக கரோனா 

தீநுண்மி கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் பேவும் மற்ற வபக 

கரோனா தீநுண்மிகபளவிட B.1.617 வபக தீநுண்மி ரவகமாக வளர்ந்து 

பேவும் தன்பமஜகாண்டது. 

இதனால்தான் இந்தியாவில் முதல் அபலபயக் காட்டிலும் இேண்டாவது 

அபல ரவகமாகப் பேவி வருவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. ரமலும், 

ஜபாதுசுகாதாே விதிகபளப்பின்பற்றாமல் இருப்பது, கரோனா ஜநறிமுபறக 

-பளப் பின்பற்றாமல் ரதர்தல், திருவிைா, கலாொே நிகழ்ச்சிகளுக்கு மக்கள் 

ஒன்றாகக் கூடுவதும் கரோனா பேவலுக்கு காேைமாக இருக்கலாம். 

இபவ ஜதாடர்பாக ரமலும் பல ஆய்வுகள் நடத்தப்பட ரவண்டும் என்று 

அந்த அறிக்பகயில் ஜதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 



         

    

5. மத்திய நிதித்துபற ஜெயலோக டி வி ரொமநாதன் நியமனம் 

மத்திய நிதித்துபற ஜெயலோக தமிழ்நாடு பிரிவு இ ஆ ப அதிகாரி டி வி ரொ 

-மநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த 1987ஆம் ஆண்டின் தமிைக பிரிவு 

இஆப அதிகாரியான டி வி ரொமநாதன் மத்திய நிதியபமச்ெகத்தின் ஜெல 

-வினத்துபற ஜெயலோக பணிபுரிந்து வந்தார். இந்நிபலயில், அவர் மத்தி 

-ய நிதித்துபற ஜெயலோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மத்திய நிதியபமச்ெகத் 

-தில் உள்ள ஜெயலர்களில் மிக மூத்த அதிகாரி நிதித்துபற ஜெயலோக 

நியமிக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

6. சுங்கத்துபற குற்றங்கபளத் தடுக்க பிரிட்டனுடன் ஒப்பந்தம்: மத்திய 

அபமச்ெேபவ ஒப்புதல் 

சுங்கத்துபற ஜதாடர்பான குற்றங்கபளத் தடுப்பதற்கும், தகவல்கபளப் 

பரிமாறிக் ஜகாள்வதற்கும் பிரிட்டனுடன் இந்தியா ஒப்பந்தம் ரமற்ஜகாள்ள 

மத்திய அபமச்ெேபவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதுகுறித்து மத்திய அேசு 

ஜவளியிட்ட அறிக்பகயில் கூறப்பட்டுள்ளதவது: பிேதமர் தபலபமயிலான 

மத்திய அபமச்ெேபவக் கூட்டம் நபடஜபற்றது. இக்கூட்டத்தில், பிரிட்டன், 

வட அயர்லாந்து ஆகிய நாடுகளுடன் சுங்கத்துபற விவகாேங்களில் பேஸ் 

-பே நிர்வாக உதவி, ஒத்துபைப்புடன் ஜெயல்படுவதற்கு ஒப்பந்தம் ரமற்ஜகா 

-ள்ளவும், அந்த ஒப்பந்தத்தில் பகஜயழுத்திடவும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

சுங்கத்துபற ஜதாடர்பான குற்றங்கபளத் தடுப்பதிலும், அவற்பற விொரிப் 

-பதிலும் தகவல்கபளப் பரிமாறிக் ஜகாள்வதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் உதவும். 

ரமலும், இருநாட்டு சுங்கத்துபற நிர்வாகத்துக்கு இபடரய தகவல்கபளப் 

பரிமாறிக்ஜகாள்வதற்கு ெட்டரீதியிலான வழிமுபறபய இந்த ஒப்பந்தம் 

ஏற்படுத்தித் தரும். நாடுகளுக்கு இபடரயயான வர்த்தகத்தில் விபேவில் 

ஒப்புதல் கிபடக்கவும் இந்த ஒப்பந்தம் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

என்று அந்த அறிக்பகயில் ஜதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

7. கீைடி ஏைாம்கட்ட அகைாய்வு: முதுமக்கள் தாழிகளிலிருந்து பாபனகள் 

கண்ஜடடுப்பு 

சிவகங்பக மாவட்டம் திருப்புவனம் அருரக கீைடியில் நபடஜபற்றுவரும் 

ஏைாம் கட்ட அகைாய்வில் ஜகாந்தபகப் பகுதியில் கிபடத்த 2600 

ஆண்டுகளுக்கு முந்பதய முதுமக்கள் தாழிகளிலிருந்து குறியீடுகளுடன் 

கூடிய பாபனகள் கண்ஜடடுக்கப்பட்டன. கீைடியில் தமிழ்நாடு ஜதால்லியல் 

துபற ொர்பில் ஏைாம்கட்ட அகைாய்வுப் பணிகள் நபடஜபற்று வருகின்றன. 

பிப்.13ஆம் ரததி ஜதாடங்கிய இந்த அகைாய்வுப் பணிகள் கீைடி, அகேம், 

ஜகாந்தபக ஆகிய பகுதிகளில் நபடஜபற்று வருகின்றன. 

அப்ரபாது ஜகாந்தபகயில் மூன்று குழிகள் ரதாண்டப்பட்டு ஏழு முதுமக்கள் 

தாழிகள் கண்ஜடடுக்கப்பட்டன. இதில் 3 மற்றும் நான்காம் எண்ஜகாண்ட 

முதுமக்கள் தாழிகளில் இருந்த ஜபாருள்கள் ஆய்வுக்காக ஜவளிரய 

எடுக்கப்பட்டன. மூன்றாம் எண்ஜகாண்ட தாழி முழுபமயாக கிபடத்ததால் 

அதற்குள் மனித எலும்புகள், பாபனகள் மற்றும் இரும்பு ஆயுதம் உள்ளிட்ட 

-பவ இருந்தன. இதில் சிறிய வடிவிலான பாபனகளில் ஒரேமாதிரியான 

குறியீடுகள் காைப்படுகின்றன. இது உைவுப்பாத்திேம் (அ) குவபளயாக 

இருக்கலாம் எனக்கருதப்படுகிறது. 

19 ஜெமீ விட்டமுள்ள ஓர் உைவுப் பாத்திேத்தின் உயேம் 4.5 ஜெமீ உள்ளது. 

மற்ஜறாரு பாத்திேம் 14 ஜெமீ விட்டமும், 16 ஜெமீ உயேமும் உள்ளது. மற்ஜறா 

-ரு பாத்திேம் ரெதமபடந்த நிபலயில் காைப்படுகிறது. 3 குறியீடுகளும் 

எதபனக் குறிக்கிறது என்பது குறித்து அடுத்த கட்ட ஆய்வுக்குப் பின்னரே 

ஜதரியவரும். கீைடி ஆறாம் கட்ட அகைாய்வில் 42 குழிகளில் 39 முதுமக்கள் 

தாழிகள் கண்ஜடடுக்கப்பட்டன. அவற்றிலிருந்து 20 எலும்புக்கூடுகள் 

ஜவளிரய எடுக்கப்பட்டன. இதில் சிலவற்றில் இதுரபான்ற பாத்திேங்கள் 

இருந்தன. ஆனால் அதில் குறியீடுகள் எதுவும் காைப்படவில்பல. 

ஏைாம்கட்ட அகைாய்வில் இதுவபே ஜவளிரய எடுக்கப்பட்டுள்ள 2 முதுமக்க 

-ள் தாழிகளிலும் குறியீடுகளுடன் பாத்திேங்கள் கிபடத்துள்ளது குறிப்பிட 

-த்தக்கது. ரமலும் ஆறாம்கட்ட அகைாய்வில் ஜவளிரய எடுக்கப்பட்ட எலும்பு 

-க்கூடுகபள மதுபே காமோெர் பல்கபலக்கைகம் லக்ரனாவில் உள்ள 

பீர்பால் ஷாகினி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ரபலிரயா ெயின்ஸ் ஆய்வு கூடத்துக்கு 

ஆய்வுக்காக அனுப்பியுள்ளது. 

ஆனால் வடமாநிலங்களில் கரோனா ஜதாற்று பேவல் அதிகரித்துள்ளபதத் 

ஜதாடர்ந்து அந்த ஆய்வகம் மூடப்பட்டு, அது கரோனா வார்டாக மாற்றப்பட்டு 

-ள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எனரவ எலும்புகளின் DNA பரிரொதபன முடிவு 

-கள் வருவதில் அதிக காலதாமதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக ஜதால்லியல் 

ஆய்வாளர்கள் ஜதரிவித்துள்ளனர். 

 

8. 2020’இல் இோணுவத்துக்கு அதிகம் ஜெலவிட்ட நாடுகளில் இந்தியா 

மூன்றாவது இடம் 

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் ோணுவத்துக்கு அதிகம் ஜெலவிட்ட நாடுகளில் 

அஜமரிக்கா மற்றும் சீனாபவ ஜதாடர்ந்து இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் 

உள்ளது. ஸ்வீடன் தபலநகர் ஸ்டாக்ரோமில் ‘ஸ்டாக்ரோம் ெர்வரதெ 

அபமதி ஆோய்ச்சி நிறுவனம்’ உள்ளது. 

உலகளாவிய இோணுவ ஜெலவினம் மற்றும் ஆயுத வர்த்தகத்பத இந்த 

நிறுவனம் கண்காணித்து வருகிறது. உலக நாடுகளின் இோணுவ 

ஜெலவினம் ஜதாடர்பான இதன் ெமீபத்திய அறிக்பக ஜவளியானது. 
இதன்படி கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் இோணுவத்துக்கு அதிகம் ஜெலவிட்ட 

நாடுகளில் அஜமரிக்கா, சீனாபவ ஜதாடர்ந்து இந்தியா மூன்றாவது 

இடத்தில் உள்ளது. உலக நாடுகளின் ஒட்டுஜமாத்த இோணுவ ஜெலவில் 

அஜமரிக்காவின் பங்கு 39 ெதவீதமாக உள்ளது. இபதயடுத்து சீனாவின் 

பங்கு 13 ெதவீதமாகவும் இந்தியாவின் பங்கு 3.7 ெதவீதமாகவும் உள்ளது. 

அஜமரிக்கா தனது இோணுவத்துக்கு கடந்த 2020’ல் 77,800 ரகாடிடாலர் 

ஜெலவிட்டுள்ளது. சீனா 25,200 ரகாடி டாலரும் இந்தியா 7,290 ரகாடி 

டாலரும் ஜெலவிட்டுள்ளன. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில், கரோனா பவேஸ் 

பேவல் இருந்தாலும் இந்த மூன்று நாடுகளும் முந்பதபய ஆண்படவிட 

கூடுதலாக இோணுவத்துக்கு ஜெலவிட்டுள்ளன. அஜமரிக்கா தனது ஜமாத்த 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.7 ெதவீதத்பத இோணுவத்துக்கு ஜெலவிட்டுள் 

-ளது. சீனா 1.7 ெதவீதமும் இந்தியா 2.9 ெதவீதமும் ஜெலவிட்டுள்ளன. 

2011-2020 வபே அஜமரிக்க இோணுவ ஜெலவு 10% குபறந்துள்ளது. 

ஆனால் சீனாவின் ோணுவ ஜெலவு 76 ெதவீதமும் இந்தியாவின் ோணுவ 

ஜெலவு 34 ெதவீதமும் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. உலகில் இோணுவத்துக்கு 

அதிகம் ஜெலவிட்ட நாடுகள் பட்டியலில் அஜமரிக்கா, சீனா, இந்தியாபவ 

ஜதாடர்ந்து, ேஷியா, பிரிட்டன், ெவுதி அரேபியா, ஜெர்மனி, பிோன்ஸ் ஆகிய 

நாடுகள் உள்ளன. 2020’ல் உலக நாடுகளின் ஜமாத்த ோணுவ ஜெலவு 

முந்பதய ஆண்படவிட 2.6% அதிகரித்துள்ளது. முதல் ஐந்து நாடுகளின் 

இோணுவ ஜெலவு, ஜமாத்த இோணுவ ஜெலவில் 62 ெதவீதமாக உள்ளது. 

 

 



         

    

1. குஜராத் மாநிலத்தின் GIFT நகரத்தில், பின்வரும் எவ்வககயான 

நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) க ொடுப்பனவு வங்கி ள் 

ஆ) வங்கி சொரொத நிதி நிறுவனங் ள்  

இ) அகில இந்திய நிதி நிறுவனங் ள் 

ஈ) நியயொ வங்கி ள் 

✓ உள்நொட்டு மற்றும் கவளிநொட்டின் வங்கி அல்லொத நிதி நிறுவனங் ள் 

குஜரொத்தின் GIFT ந ரத்தில், பன்னொட்டு நிதியியல் யசவவ வமயத்தொல் 

கசயல்பட அனுமதியளிக் ப்பதடுள்ளன.  டன் ள், முதலீட்டு வங்கி மற் 

-றும் மூன்றொந்தரப்பு தயொரிப்பு விற்பவன உள்ளிட்ட முழு அளவிலொன 

நிதியியல் யசவவ வள வழங்  அவவ அனுமதிக் ப்படுகின்றன. 

 

2.“LeadIT”– ச ாழிற்துகை மாற்ைத்துகான  கைகமத்துவ குழுவில் 

அண்கமயில் இகைந்  நாடு எது? 

அ) ஐக்கிய அகமரிக்  நொடு ள்  

ஆ) சீனொ 

இ) ரஷியொ 

ஈ) ஜப்பொன் 

✓ ஐக்கிய அகமரிக்  நொடு ள் “LeadIT” - கதொழிற்துவற மொற்றத்திற் ொன 

தவலவமக் குழுவில் யசர்ந்துள்ளது. அது, இந்தியொ மற்றும் சுவீடனின் 

ஒரு  ொலநிவல முன்கனடுப்பொகும். அகமரிக் ொ ‘LeadIT’இல் யசருவதொல், 

பொரிஸ் ஒப்பந்த இலக்கு வள பூர்த்திகசய்யவும், யபொட்டித்தன்வமவய 

வலுப்படுத்தவும், மூன்று நொடு ளிலும் புதிய நிவலயொன யவவல வள 

உருவொக் வும் இந்தக் கூட்டணி உதவும் என எதிர்பொர்க் ப்படுகிறது. 

 

3. APEDA’இன்படி, 2020-21 நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-பிப்ரவரிக்கு 

இகடப்பட்ட காைத்தில், எத் கன ெ வீ த்துக்கு, ப ப்படுத் ப்பட்ட 

உைவுப் சபாருட்ககள இந்தியா ஏற்றுமதி செய்துள்ளது? 

அ) 5.51% 

ஆ) 10.51% 

இ) 26.51%  

ஈ) 50.51% 

✓ இந்தியொவின் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் கபொருள் ள் ஏற்றுமதி 2020-

21ஆம் நிதியொண்டின் ஏப்ரல்-பிப்ரவரிக்கு இவடப்பட்ட  ொல ட்டத்தில் 

26.51% அதி ரித்துள்ளது என யவளொண் & பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் 

கபொருட் ள் ஏற்றுமதி யமம்பொட்டு ஆவணயம் (APEDA) கதரிவித்துள்ளது. 

✓ COVID யபரிடர் கதொடர்பொன பல்யவறு சவொல் ளுக்கிவடயிலும் 2020-

21ஆம் நிதியொண்டின் ஏப்ரல் முதல் பிப்ரவரி வவரயிலொன 11 மொத  ொல 

 ட்டத்தில் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் கபொருள் ளின் ஏற்றுமதி 26.51% 

அதி ரித்து `43,798 ய ொடிவய எட்டியுள்ளது. 

 

4. உைகின் மிகவும் ஆற்ைல்வாய்ந்  காைநிகைமாற்ை முன்கணிப்பு 

மீத்திைன் கணினி உருவாக்கப்படவுள்ள நாடு எது? 

அ) இந்தியொ 

ஆ) UK 

இ) சீனொ 

ஈ) அகமரிக் ொ 

✓ வமக்யரொசொப்ட் மற்றும் கமட் ஆபிஸ் (UK) ஆகியவவ வொனிவல மற்றும் 

 ொலநிவல மொற்றத்வத முன் ணிப்பு கசய்வதற் ொ  உலகின் மி வும் 

ஆற்றல்வொய்ந்த மீத்திறன்  ணினிவய உருவொக்  வ ய ொர்த்துள்ளன.  

✓ 2022ஆம் ஆண்டில் கசயல்படக்கூடிய இந்த மீத்திறன்  ணினி,  டுவம 

-யொன வொனிவலகுறித்த துல்லியமொன முன்கனச்சரிக்வ  வள வழங் 

-கும். அது, நொட்வட  டுவமயொன புயல் ள், கவள்ளம் மற்றும் பனியின் 

தொக் த்திலிருந்து பொது ொக்  உதவும். 

 

 

 

5. அண்கமச் செய்திகளில் இடம்சபற்ை ஸ்சடர்கைட்  ாமிர உருக்கு 

ஆகை அகமந்துள்ள மாநிைம் எது? 

அ) தமிழ்நொடு  

ஆ) ய ரளொ 

இ) ம ொரொஷ்டிரொ 

ஈ) பஞ்சொப் 

✓ மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலவமச்சர் டொக்டர் எடப்பொடி   பழனிச்சொமி 

தவலவமயில் நவடகபற்ற அவனத்துக்  ட்சி கூட்டத்திற்குப் பிறகு, 

தூத்துக்குடியில் அவமந்துள்ள ஸ்கடர்வலட் தொமிர உருக்கு ஆவலவய 

மீண்டும் திறக்  தமிழ்நொடு அரசு முடிவுகசய்துள்ளது. 

✓ மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய உயிர்வளிவய உற்பத்தி கசய்யும் 

யநொக் த்திற் ொ  4 மொத  ொலத்திற்கு இவ்வொவல கசயல்பட அனுமதி 

வழங் ப்பட்டுள்ளது. தொமிர உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் பிற ஆவல  

-வளத் திறக் யவொ (அ) இயக் யவொ அந்நிறுவனம் அனுமதிக் ப்படொது. 

உள்ளூர்வொசி ளின் எதிர்ப்வபத் கதொடர்ந்து இந்த ஆவல,  டந்த 2018 

ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நொட்டு அரசொல் மூடப்பட்டது. 

 

6. சடன்னிஸில், 12ஆவது பார்சிலைானா ஓப்பன் பட்டத்க  சவன்ை 

வீரர் யார்? 

அ) ரயபல் நடொல்  

ஆ) ஸ்டீபயனொஸ் சிட்சிபொஸ் 

இ) ஜொனிக் சின்னர் 

ஈ) ஆண்ட்ரி ரூப்கலவ் 

✓ 12ஆவது பொர்சியலொனொ ஓப்பன் யபொட்டியில், ஸ்பொனிஷ் கடன்னிஸ் வீரர் 

ரயபல் நடொல் பட்டத்வத கவன்றொர். இது அவரது 87ஆவது பட்டமொகும். 

முதல் 10 சர்வயதச வீரர் ளுள் ஒருவரொ  உள்ள கியரக்  வீரர் ஸ்டீப 

-யனொஸ் சிட்ஸிபொவை வீழ்த்தி அவர் இப்பட்டத்வத கவன்றொர்.  

✓ நடொலுக்கும் சிட்சிபொசுக்கும் இவடயில் நடந்த இந்த இறுதிப்யபொட்டி 2021 

ஆம் ஆண்டின் மி  நீண்ட ATP யபொட்டியொ   ருதப்படுகிறது. 

 

7. ‘வருைா’ என்பது இந்தியாவிற்கும் எந்நாட்டிற்கும் இகடயிைான 

பை ரபட்ட பாதுகாப்புப் பயிற்சியாகும்? 

அ) ஆஸ்தியரலியொ 

ஆ) பிரொன்ஸ்  

இ) இந்யதொயனசியொ 

ஈ) இத்தொலி 

✓ ‘வருணொ’ என்பது இந்தியொவிற்கும் பிரொன்ஸிற்கும் இவடயிலொன 

பலதரபட்ட  டற்பவடப் பயிற்சியொகும். இந்த இருதரப்பு பயிற்சியின் 19ஆம் 

பதிப்பு ‘வருணொ-2021’ 2021 ஏப்.27 அன்று நிவறவவடந்தது. 

✓ அரபிக் டலில் நடத்தப்பட்ட இந்தப் பயிற்சியில் யமம்பட்ட வொன் பொது ொப்பு 

மற்றும் நீர்மூழ்கிக் ப்பல் எதிர்ப்பு பயிற்சி ள், தீவிர வொன்வழி பயிற்சி ள், 

தவர மற்றும் வொன்வழி எதிர்ப்பு ஆயுதங் ள் மற்றும் பிற  டல்சொர் 

பொது ொப்பு நடவடிக்வ  ள் அடங்கும். 

 

8. CSIR நடத்திய சீலரா ஆய்வின்படி, மார்ச் மா த்தில் மறுபடியும் 

COVID-19 பரவிய ற்கு, கீழ்காணும் எ ன் இல்ைாகம, காரைமாக 

அகமந் து? 

அ) ஆன்டிகஜன் ள் 

ஆ) ஆன்டிபொடி ள்  

இ) லிம்யபொவசட்டு ள் 

ஈ) கவள்வள இரத்த அணுக் ள் 

✓ அறிவியல் மற்றும் கதொழில  ஆய்வு மன்றம் (CSIR) நடத்திய கசயரொ 

ஆய்வின்படி,  டந்த 2020 கசப்டம்பரில் உச்சத்வத அவடந்த COVID-19 

மொர்ச்சில் மீண்டும் பரவியதற்கு, சீயரொ-பொசிட்டிவ் மக் ளில் யதவவயொன 

ஆன்டிபொடி ள் இல்லொதது  ொரணமொ  இருக் லொம்.  

✓ 17 மொநிலங் ள் மற்றும் இரு யூனியன் பிரயதசங் வளச் சொர்ந்த 10,427 

யபரிடம் CSIR ஒரு சீயரொ-ஆய்வவ நடத்தியது. ஆய்வு நடத்தப்பட்ட மக்  

-ளிவடயயயொன சரொசரி சீயரொ-யநர்மவற 10.14 சதவீதமொ  இருந்தது. 

26.51% 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. சுற்றுப்புை வளியிலுள்ள உயிர்வளிகய செறிவாக்கும் மருத்துவ 

ொ னத்தின் சபயர் என்ன? 

அ) கதளிப்பொன் 

ஆ) உயிர்வளி கசறிவொக்கி  

இ) உயிர்வளி கசயற்வ  சுவொசக் ருவி 

ஈ) உயிர்வளி ஆக்கி 

✓ உயிர்வளி கசறிவொக்கி என்பது ஒரு மருத்துவ சொதனமொகும்; அது, சுற்றுப் 

புற வளியில் உள்ள உயிர்வளிவய கசறிவொக்குகிறது. COVID-19 கதொற் 

-றுயநொய் ளின் யபொது, யநொயொளி ளுக்கு சிகிச்வசயளிக்  இது மி வும் 

யதவவப்படுகிறது. இந்த உயிர்வளி கசறிவொக்கி, 78% வநட்ரஜன் மற்று 

-ம் 21% உயிர்வளிவயக்க ொண்ட வளிமண்டத்தில் உள்ள உயிர்வளி 

-வய ஒரு சல்லவடமூலம் வடி ட்டி, வநட்ரஜவன மீண்டும் வளியில் 

விடுவித்து, மீதமுள்ள உயிர்வளிவய கசறிவொக்குகிறது. 

 

10. நடப்பாண்டின் (2021) உைக லநாய்த் டுப்பு வாரத்துக்கான 

கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) Vaccines bring us closer  

ஆ) Vaccine Works 

இ) Educate and Immunise 

ஈ) Vaccination Vacation 

✓ ஆண்டுததாறும் ஏப்ரல்  வடசி வொரத்தில், “உல  யநொய்த்தடுப்பு வொரம்” 

அனுசரிக் ப்படுகிறது. யநொய் ளுக்கு எதிரொ  எல்லொ வயதினவரயும் 

பொது ொக் , தடுப்பூசி ளின் பயன்பொட்வட ஊக்குவிப்பவத இந்த நொள் 

தனது யநொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது. “Vaccines bring us closer” என்பது 

நடப்பொண்டில் (2021) வரும் உல  யநொய்த்தடுப்பு வொரத்துக் ொன  ருப் 

கபொருளொகும். நடப்பொண்டு (2021) உல  யநொய்த்தடுப்பு வொரத்தின் கதொட 

-க் த்தில், நலவொழ்வு ஊழியர் ளுக்கு நன்றி கதரிவிக்கும் விதமொ  

கூகிள் நிறுவனம் ஒரு டூடுவலயும் உருவொக்கியிருந்தது. 

 


1.யலசொன மற்றும் மிதமொன COVID கதொற்று: யநொயொளி ளுக் ொன ஆயுஷ்-

64 மருந்து பலனளிக்கும் 

 யரொனொ கபருந்கதொற்றின் இரண்டொவது அவலயொல் கபரும் பொதிப்பு 

ஏற்பட்டுள்ள இந்தச் சூழலில், யலசொன மற்றும் மிதமொன  யரொனொ கதொற்று 

 ண்டறியப்பட்டுள்ள யநொயொளி ளுக்கு ஆயுஷ்-64 மருந்து பலனளிக்கும் 

என்று அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. மத்திய ஆயுஷ் அவமச்ச த்தின் ஆயுர்யவத 

அறிவியல் ஆரொய்ச்சிக் ொன மத்திய குழு, பல்யவறு மூலிவ  ளிலிருந்து 

தயொரித்த ‘ஆயுஷ்-64’ மருந்வத தயொரித்துள்ளது. அறிகுறி ள் இல்லொத, 

யலசொன மற்றும் மிதமொன  யரொனொ கதொற்று ஏற்பட்டுள்ளவர் ளுக் ொன 

சிகிச்வசயில் நல்ல பலனளிப்பதொ  நொட்டின் ஆரொய்ச்சி நிறுவனங் ளின் 

அறிவியலொளர் ள் கதரிவித்துள்ளனர். 

யலசொனது முதல் மிதமொனது வவரயிலொன கதொற்றுள்ள யநொயொளி ளுக்கு 

ஆயுஷ்-64 மருந்வத வழங்கி அதன் பொது ொப்பு மற்றும் தரத்வத உறுதி 

கசய்ய, பலதரப்பட்ட மருத்துவ யசொதவன வள, ஆயுஷ் அவமச்ச ம் - 

அறிவியல் மற்றும் கதொழில் ஆரொய்ச்சி மன்றம் ஆகியவவ அண்வமயில் 

கவற்றி ரமொ  நிவறவுகசய்தன. இந்திய மருத்துவ ஆரொய்ச்சி  வுன்சிலின் 

 யரொனொ யமலொண்வமக் ொன யதசிய பணிக்குழு, ஆயுர்யவதம் மற்றும் 

யயொ ொ அடிப்பவடயில் யதசிய மருத்துவ யமலொண்வம கநறிமுவற ளுள் 

இந்த மருந்வத பரிந்துவரத்துள்ளது. 

 

2. இந்தியொவுக்கு 20 டன் மருத்துவ நிவொரணப் கபொருள் வள அனுப்பி 

வவத்தது ரஷியொ 

COVID கதொற்றின் இரண்டொவது அவலயில் சிக்கித்தவித்துவரும் இந்தியொ 

-வுக்கு உதவுவதற் ொ  20 டன் மருத்துவ நிவொரணப் கபொருள் வள 

ரஷியொ அனுப்பிவவத்துள்ளது. அந்த நிவொரணப் கபொருள் ள் இந்தியொவவ 

வந்தவடந்தன. 

வங் யதசம் உதவிக் ரம்:  யரொனொ கதொற்றுக்கு எதிரொ ப் யபொரொடி வரும் 

இந்தியொவுக்கு அவசர ொல மருந்து வளயும் மருத்துவ உப ரணங் வள 

-யும் வழங்குவதொ  அண்வட நொடு ளில் ஒன்றொன வங் யதசம் 

அறிவித்துள்ளது. 

சீனொ ஆதரவு: இந்தியொவுக்கு அதி பட்ச உதவி வள வழங் த் தயொரொ  

இருப்பதொ  சீனொ கதரிவித்துள்ளது. இயதயபொல், அகமரிக் ொ, பிரொன்ஸ், 

கஜர்மனி, ஆஸ்தியரலியொ, அயர்லொந்து, கபல்ஜியம், ருயமனியொ, லக்சம்பர்க், 

சிங் ப்பூர், யபொர்ச்சு ல், சுவீடன், நியூசிலொந்து, குவவத், யமொரீஷஸ் ஆகிய 

நொடு ளும் இந்தியொவுக்கு உதவி கசய்வதொ  அறிவித்துள்ளன. 

 

3. கசொந்த விண்கவளி நிவலயத்து ொன  லத்வத கவற்றி ரமொ  ஏவியது 

சீனொ 

விண்கவளியில் கசொந்த ஆய்வு நிவலயத்வத அவமக்  திட்டமிட்டுள்ள 

சீனொ, அதற் ொன முக்கிய  லத்வத கவற்றி ரமொ  விண்ணில் ஏவியது. 

இதுகுறித்து PTI கசய்தி நிறுவனம் கதரிவித்துள்ளதொவது: சீனொவின் 

விண்கவளி நிவலயத் திட்டத்தின் ஒருபகுதியொ , அந்த நிவலயத்தின் 

முக்கிய பகுதியொ  அவமயவிருக்கும்  லத்வத சீனொ விண்ணில் ஏவியுள் 

-ளது. ‘தியொன்யே’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ள அந்த விண்கவளி ஆய்வுக் 

 லம், சீனொவின் ‘லொங் மொர்ச்-5B Y2’ இர  ஏவு லம்மூலம் வேனொன் 

மொ ொணத்திலுள்ள கவன்சொங் ஏவுதளத்திலிருந்து விண்ணியலவப்பட்டது. 

ஏற் னயவ, சிறு அளவிலொன, குவறந்த யநரயம கசயல்படும் 2 விண்கவளி 

நிவலயக் லங் வள சீனொ யசொதவன முவறயில் விண்ணில் ஏவியுள்ள 

-து. இந்த நிவலயில், முதல்முவறயொ  மி ப்கபரிய அளவிலொன ஆய்வு 

நிவலயக் லத்வத சீனொ முதல்முவறயொ  விண்ணில் கசலுத்தியுள்து. 

இவ்விண்கவளி நிவலயக் லம், 16.6 மீ நீளமும் 4.2 மீ அ லமும் க ொண் 

-டது. விண்கவளி நிவலயத்துக்கு வரும் வீரர் ள் தங்கியிருப்பதற் ொன 

கதொழில்நுட்ப வசதி ள் அவனத்தும் இதில் உள்ளது. 

இக் லத்வதப் யபொலயவ, ‘தியொன் ொங்’ என்று கபயரிடப்பட்டுள்ள தனது 

எதிர் ொல விண்கவளி நிவலயத்துக் ொன யமலும் 10 கதொகுதி வள 

விண்ணில் கசலுத்த சீனொ திட்டமிட்டுள்ளது. அவற்வறக்க ொண்டு உருவொ 

-க் ப்படும் சீனொவின் விண்கவளி ஆய்வு நிவலயம் 10 ஆண்டு ளுக்குச் 

கசயல்படும் என்று எதிர்பொர்க் ப்படுகிறது. பூமியிலிருந்து 340 கிமீ முதல் 

450 கிமீ வவரயிலொன கதொவலவில் வலம் வந்து அந்த ஆய்வுக் லம் 

கசயல்படும் என்று PTI கசய்தி நிறுவனம் கதரிவித்துள்ளது. 

தற்யபொது அகமரிக் ொ, ரஷியொ, ஐயரொப்பொ, ஜப்பொன் ஆகிய நொடு ளின் 

கூட்டணியில் அவமக் ப்பட்டுள்ள சொா்வயதச விண்கவளி நிவலயம் 

மட்டுயம விண்கவளியில் இயங்கி வருகிறது. எனினும், அந்த ஆய்வு 

நிவலயத் திட்டத்தில் சீனொ பங்ய ற்  அகமரிக் ொ அனுமதிக் வில்வல. 
அதவனத் கதொடர்ந்து, கசொந்தமொ  விண்கவளி நிவலயம் அவமக்  சீனொ 

முடிவுகசய்தது. அதன் விவளவொ யவ, ‘தியொன் ொங்’ விண்கவளி நிவலய 

திட்டம் தற்யபொது கசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்யபொது கசயல்பட்டு 

வரும் சர்வயதச விண்கவளி நிவலயம் வரும் 2024ஆம் ஆண்டுடன் 

ஓய்வுகபறுகிறது. அதற்குள் சீனொ விண்கவளி நிவலயம் கவற்றி ரமொ  

அவமக் ப்பட்டொல், விண்ணில் கசயல்படவிருக்கும் ஒயர ஆய்வுநிவலயமொ 

-  அது இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

4. முதுகுளத்தூர் அருய  சங்  ொல கபொருள் ள்  ண்கடடுப்பு 

இரொமநொதபுரம் மொவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருய   ருங் லக்குறிச்சியில் 

2,000 ஆண்டு ள் பவழவமயொன சங்  ொலத்வதச் யசர்ந்த மொன் 

க ொம்பு ள்,  ருப்பு சிவப்பு நிற பொவன ஓடு ள் உள்ளிட்ட கபொருள் ள் 

 ண்கடடுக் ப்பட்டன. 

இங்கு கிவடத்த ஒரு முழு கசங் ல்லின் நீளம் 29 கசமீ அ லம் 15 கசமீ 

உயரம் 7 கசமீ ஆகும். இது கபொ ஆ 1ஆம் நூற்றொண்வடச் யசர்ந்த சங்  ொல 

கசங் ல் அளவில் உள்ளது. இயதயபொன்ற கசங் ல்  முதி அருய  

யபவரயூரிலும் கிவடத்துள்ளது. இரு  ருப்பு, சிவப்பு நிற பொவன ஓடு ளில் 

ஆங்கில எழுத்து ளொன “உ, ஏ” யபொன்ற குறியீடு ள் உள்ளன. இதில் “உ” 

யபொன்ற குறியீடு அழ ன்குளம் அ ழொய்வில்  ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ளது. 

அவரப்புக் ல் சிவப்புநிற  ல்லிலும், குழவி  ருங் ல்லிலும் கசய்யப்பட்டுள் 

-ளது. 

 

 

 


